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Pozměňovací návrh 74
Britta Reimers

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním 
čtení;

1. zamítá návrh Komise;

Or. de

Odůvodnění

Ve svobodné Evropě orientované na tržní hospodářství by bylo lepší jak pro zemědělce, tak 
pro spotřebitele, kdyby se zemědělství osvobodilo od závislosti na pečovatelském státě. Ve 
svém návrhu bohužel Komise nedokázala jít tímto směrem a plošně zrušit subvence. Namísto 
toho se stávající opatření rozšiřují a větší administrativní zátěž vytváří vyšší náklady pro 
žadatele i pro členské státy.

Pozměňovací návrh 75
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, různých úrovních 
konkurenceschopnosti (místní, regionální, 
vnitrostátní a mezinárodní) všech druhů 
zemědělské činnosti a životaschopnosti 
zemědělských podniků, organizace 
potravinového řetězce a řízení rizik 
v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
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sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Pro zajištění dlouhodobého růstu 
a udržitelnosti zemědělských 
a venkovských oblastí musí být navíc 
jasnou prioritou podpora spolupráce 
a společných akcí zemědělců, podniků 
a sítí pro rozvoj venkova. Přitom je nutno 
brát v úvahu rozmanité situace ovlivňující 
venkovské oblasti s různými 
charakteristikami či různými kategoriemi 
potenciálních příjemců a průřezové cíle 
spočívající v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
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oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, zlepšování životních 
podmínek zvířat, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví a zároveň i podporou propojení 
venkovských a městských oblastí pro lepší 
oběh potravin. Priorita Unie pro rozvoj 
venkova týkající se předávání znalostí 
a inovací v zemědělství, lesnictví a ve 
venkovských oblastech by se měla ve 
vztahu k ostatním prioritám Unie v oblasti 
rozvoje venkova uplatňovat horizontálně.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a poskytl 
obyvatelům venkova důvod k tomu, aby se 
nestěhovali jinam. Opatření v oblasti 
zmírňování změny klimatu by se měla 
týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví, v oblastech, které 
navazují na zemědělství, a v sociální 
oblasti a ve venkovských oblastech by se 
měla ve vztahu k ostatním prioritám Unie 
v oblasti rozvoje venkova uplatňovat 
horizontálně.

Or. de
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Odůvodnění

Mělo být možné využít poradenských služeb i v souvislosti s rozvojem a rozšířením oblastí, 
které navazují na zemědělství, jako je přímý prodej zemědělských produktů a venkovský 
cestovní ruch a sociální služby orientované na trh, jako je péče o starší lidi a děti.

Pozměňovací návrh 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
bezpečnostních opatření a zvýšeného 
povědomí o bezpečnosti v zemědělství, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
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lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce, 
krátkých dodavatelských řetězců a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
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činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví, a odměňování zemědělců 
a vlastníků lesů za služby, které poskytují, 
a za to, že slouží veřejnému zájmu. Priorita 
Unie pro rozvoj venkova týkající se 
předávání znalostí a inovací v zemědělství, 
lesnictví a ve venkovských oblastech by se 
měla ve vztahu k ostatním prioritám Unie 
v oblasti rozvoje venkova uplatňovat 
horizontálně.

Or. it

Pozměňovací návrh 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce, 
krátkých dodavatelských řetězců a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
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rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

Or. it

Pozměňovací návrh 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků 
a organizace potravinového řetězce 
v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
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potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti 
s podporou cíle ze strany Unie, který 
spočívá v ochraně a zlepšování životního 
prostředí, jak je stanoveno v článcích 11 
a 19 Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly za použití metodiky přijaté Komisí 
poskytovat informace o podpoře pro cíle
v oblasti změny klimatu v souladu se 

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti 
s podporou cíle ze strany Unie, který 
spočívá v ochraně a zlepšování životního 
prostředí, jak je stanoveno v článcích 11 
a 19 Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly za použití metodiky přijaté Komisí 
poskytovat informace o způsobu provádění 
strategie biologické rozmanitosti a cílů
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záměrem přidělit alespoň 20 % rozpočtu 
Unie na tyto účely.

v oblasti změny klimatu v souladu se 
záměrem přidělit alespoň 20 % rozpočtu 
Unie na tyto účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti 
s podporou cíle ze strany Unie, který 
spočívá v ochraně a zlepšování životního 
prostředí, jak je stanoveno v článcích 11 
a 19 Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly za použití metodiky přijaté Komisí 
poskytovat informace o podpoře pro cíle 
v oblasti změny klimatu v souladu se 
záměrem přidělit alespoň 20 % rozpočtu 
Unie na tyto účely.

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti 
s podporou cíle ze strany Unie, který 
spočívá v ochraně a zlepšování životního 
prostředí, jak je stanoveno v článcích 11 
a 19 Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“ a na zásadu, že 
kdokoli přispívá zlepšení by měl být 
odměněn.  Členské státy by měly za 
použití metodiky přijaté Komisí poskytovat 
informace o podpoře pro cíle v oblasti 
změny klimatu v souladu se záměrem 
přidělit alespoň 20 % rozpočtu Unie na tyto 
účely.

Or. it

Pozměňovací návrh 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
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rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů. V každém programu by měla 
být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření. Programování 
by mělo být v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova a současně být 
přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a doplňovat ostatní politiky 
Unie, zejména politiku zemědělských trhů, 
politiku soudržnosti a společnou rybářskou 
politiku. Členské státy, které se rozhodnou 
pro soubor regionálních programů, by měly 
mít možnost vypracovat rovněž celostátní 
rámec bez zvláštních rozpočtových přídělů 
v zájmu usnadnění koordinace mezi 
regiony při řešení celostátních úkolů.

rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů, nebo zároveň program 
celostátní a soubor regionálních 
programů. Pokud se členský stát 
rozhodne, že předloží jak celostátní 
program, tak soubor regionálních 
programů, měla by se opatření nebo typy 
akcí plánovat zvlášť na celostátní 
a regionální úrovni.  V každém programu 
by měla být určena strategie k dosažení 
cílů ve vztahu k prioritám Unie v oblasti 
rozvoje venkova a výběr opatření. 
Programování by mělo být v souladu 
s prioritami Unie v oblasti rozvoje venkova 
a současně být přizpůsobeno situaci 
jednotlivých členských států a doplňovat 
ostatní politiky Unie, zejména politiku 
zemědělských trhů, politiku soudržnosti 
a společnou rybářskou politiku. Členské 
státy, které se rozhodnou pro soubor 
regionálních programů, by měly mít 
možnost vypracovat rovněž celostátní 
rámec bez zvláštních rozpočtových přídělů 
v zájmu usnadnění koordinace mezi 
regiony při řešení celostátních úkolů.
Pokud si členský stát vybere, že předloží 
jak celostátní program, tak soubor 
regionálních programů, celostátní rámec 
by měl obsahovat společné prvky, které 
zajistí soudržnost programů.

Or. es

Odůvodnění

Členské státy s mnoha regiony, které se rozhodly pro regionální programy, musí mít 
celostátní program, je-li stejné opatření prováděno v několika regionech.

Pozměňovací návrh 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů. V každém programu by měla 
být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření. Programování 
by mělo být v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova a současně být 
přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a doplňovat ostatní politiky 
Unie, zejména politiku zemědělských trhů, 
politiku soudržnosti a společnou rybářskou 
politiku. Členské státy, které se rozhodnou 
pro soubor regionálních programů, by měly 
mít možnost vypracovat rovněž celostátní 
rámec bez zvláštních rozpočtových přídělů 
v zájmu usnadnění koordinace mezi 
regiony při řešení celostátních úkolů.

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů, nebo zároveň program 
celostátní a soubor regionálních 
programů. Pokud se členský stát 
rozhodne, že předloží jak celostátní 
program, tak soubor regionálních 
programů, měla by se opatření nebo typy 
akcí plánovat zvlášť na celostátní 
a regionální úrovni.  V každém programu 
by měla být určena strategie k dosažení 
cílů ve vztahu k prioritám Unie v oblasti 
rozvoje venkova a výběr opatření. 
Programování by mělo být v souladu 
s prioritami Unie v oblasti rozvoje venkova 
a současně být přizpůsobeno situaci 
jednotlivých členských států a doplňovat 
ostatní politiky Unie, zejména politiku 
zemědělských trhů, politiku soudržnosti 
a společnou rybářskou politiku. Členské 
státy, které se rozhodnou pro soubor 
regionálních programů, by měly mít 
možnost vypracovat rovněž celostátní 
rámec bez zvláštních rozpočtových přídělů 
v zájmu usnadnění koordinace mezi 
regiony při řešení celostátních úkolů.
Pokud se členský stát rozhodne, že 
předloží jak celostátní program, tak 
soubor regionálních programů, celostátní 
rámec by měl obsahovat společné prvky, 
které zajistí soudržnost programů.

Or. es
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Odůvodnění

Co se týče členských států s mnoha regiony, které se rozhodly pro regionální programy, 
zkušenosti z programového období 2007–2013 ukázaly, že některá opatření do regionálních 
programů nepatří, protože přesahují území jednoho regionu. To je případ opatření 
spadajících do meziregionální spolupráce. Členské státy proto musí mít celostátní program, 
provádí-li stejné opatření v různých regionech.

Pozměňovací návrh 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů. V každém programu by měla 
být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření. Programování 
by mělo být v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova a současně být 
přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a doplňovat ostatní politiky 
Unie, zejména politiku zemědělských trhů, 
politiku soudržnosti a společnou rybářskou 
politiku. Členské státy, které se rozhodnou 
pro soubor regionálních programů, by měly 
mít možnost vypracovat rovněž celostátní 
rámec bez zvláštních rozpočtových přídělů 
v zájmu usnadnění koordinace mezi 
regiony při řešení celostátních úkolů.

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů, přičemž by mělo být zajištěno, 
aby méně zastoupené skupiny, zejména 
ženy, hrály v orgánech ustavených pro 
vytváření těchto rozvojových programů 
svou právoplatnou úlohu, a místní 
strategie rozvoje tak náležitě zohledňovaly 
jejich potřeby. V každém programu by 
měla být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření. Programování 
by mělo být v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova a současně být 
přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a doplňovat ostatní politiky 
Unie, zejména politiku zemědělských trhů, 
politiku soudržnosti a společnou rybářskou 
politiku. Členské státy, které se rozhodnou 
pro soubor regionálních programů, by měly 
mít možnost vypracovat rovněž celostátní 
rámec bez zvláštních rozpočtových přídělů 
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v zájmu usnadnění koordinace mezi 
regiony při řešení celostátních úkolů.

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů. V každém programu by měla 
být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření. Programování 
by mělo být v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova a současně být 
přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a doplňovat ostatní politiky 
Unie, zejména politiku zemědělských trhů, 
politiku soudržnosti a společnou rybářskou 
politiku. Členské státy, které se rozhodnou 
pro soubor regionálních programů, by měly 
mít možnost vypracovat rovněž celostátní 
rámec bez zvláštních rozpočtových přídělů 
v zájmu usnadnění koordinace mezi 
regiony při řešení celostátních úkolů.

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů. V každém programu by měla 
být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření. Programování 
by mělo být v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova a současně být 
přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a regionů a doplňovat 
ostatní politiky Unie, zejména politiku 
zemědělských trhů, politiku soudržnosti 
a společnou rybářskou politiku. Pokud se 
členský stát rozhodne, že předloží jak 
celostátní program, tak soubor 
regionálních programů, celostátní rámec by 
měl obsahovat společné prvky, které zajistí 
soudržnost a propojení mezi celostátní 
strategií a strategiemi regionálními.

Or. it
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Pozměňovací návrh 88
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Je třeba rovněž 
usilovat o pokrok směrem ke stejnému 
zaměstnávání žen ve venkovských 
oblastech, k uznání jejich přínosu 
pro rozrůznění činností a k vytvoření 
konkrétních druhů podpory pro ženy 
podnikající v této oblasti, neboť 
rozmanitost jejich činností významně 
přispívá k pokroku a inovaci na všech 
úrovních společnosti a ke zlepšení kvality 
života ve venkovských oblastech. Jako 
prostředek k zvýšení účinnosti intervence 
těchto tematických podprogramů by 
členské státy měly mít možnost stanovit 
u určitých operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

Or. es

Odůvodnění

Návrh přispívá k rovnému zacházení se ženami ve venkovských oblastech a k uznání přínosu 
žen, pokud jde o zisky a dobré životní podmínky ve venkovských komunitách. 
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Pozměňovací návrh 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců a úlohy 
žen ve venkovských oblastech, zejména 
s cílem nabídnout jim možnosti a důvod 
k tomu, aby se nestěhovaly jinam. 
Tematické podprogramy by rovněž měly
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

Or. de

Odůvodnění

Je nezbytné přijmout opatření, která zastaví odchod velmi kvalifikovaných mladých žen 
z venkovských oblastí. Tyto ženy mají klíčový význam pro zachování venkovských oblastí 
a kvality života jejich obyvatel. 

Pozměňovací návrh 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, žen v zemědělství, 
malých zemědělských podniků, horských 
oblastí a vytvoření krátkých 
dodavatelských řetězců. Tematické 
podprogramy by rovněž měly být použity 
ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, zemědělských systémů s vysokou 
přírodní hodnotou, ekologického 
zemědělství, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
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která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, zemědělských podniků s vysokou 
přírodní hodnotou, horských oblastí, 
vytvoření krátkých dodavatelských řetězců 
a řešení problémů v oblasti životního 
prostředí. Tematické podprogramy by 
rovněž měly být použity ke stanovení 
možnosti řešit restrukturalizaci 
zemědělských odvětví, která mají velký 
dopad na rozvoj venkovských oblastí, aniž 
by vedly k negativním dopadům na 
společnost a životní prostředí. Jako 
prostředek k zvýšení účinnosti intervence 
těchto tematických podprogramů by 
členské státy měly mít možnost stanovit 
u určitých operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí, mokřadů, 
příměstských oblastí a vytvoření krátkých 
dodavatelských řetězců. Tematické 
podprogramy by rovněž měly být použity 
ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
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pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí, 
nejvzdálenějších oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

Or. pt

Pozměňovací návrh 95
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Do programů lze zařadit i jiné 
oblasti zájmu než ty, které stanovuje toto 
nařízení, pokud to vede ke splnění priorit.  
V některých případech se může stát, že 
hodnocení ex ante a analýza SWOT 
programu určí, že řešení této priority není 
zapotřebí například proto, že tato priorita 
byla řešena jinými prostředky. V takových 
případech nemusí být programy zaměřeny
na všech šest priorit.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) S cílem napomoci řešení problému 
žen, jejichž hospodářská činnost ve 
venkovských oblastech není doceněna, 
a podpořit zapojení žen do podnikání 
a zaměstnání v těchto oblastech, by měly 
členské státy a Komise vytvořit specifické 
ukazatele hodnotící pokrok žen v těchto 
oblastech a jejich přínos, pokud jde o zisk 
a dobré životní podmínky ve venkovských 
komunitách.

Or. es

Pozměňovací návrh 97
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je třeba stanovit určitá pravidla pro 
programování a revizi programů rozvoje 
venkova. Pro revize, které nemají vliv na 
strategii programů nebo příslušné finanční 
příspěvky Unie, by měl být stanoven 
jednodušší postup.

(12) Je třeba stanovit určitá pravidla pro 
programování a revizi programů rozvoje 
venkova. Komise by měla mít pravomoc 
rozhodovat, prostřednictvím prováděcích 
aktů, o žádostech o změny programů, 
které se týkají změny ve strategii 
programu. Pro revize, které nemají vliv na 
strategii programů nebo příslušné finanční 
příspěvky Unie, by měl být stanoven 
jednodušší postup.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je třeba stanovit určitá pravidla pro 
programování a revizi programů rozvoje 
venkova. Pro revize, které nemají vliv na 
strategii programů nebo příslušné finanční 
příspěvky Unie, by měl být stanoven 
jednodušší postup.

Netýká se českého znění.

Or. pt

Pozměňovací návrh 99
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V zájmu zajištění právní jistoty 
a srozumitelnosti ohledně postupu, který je 
nutno dodržet v případě změn programů, 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení kritérií, na jejichž základě by 
se navrhované změny kvantifikovaných 
cílů programů měly považovat za 
významné, a tudíž vedoucí k nutnosti 
pozměnit program prostřednictvím 
prováděcího aktu přijatého podle 
článku 91 tohoto nařízení.

(13) V zájmu zajištění právní jistoty 
a srozumitelnosti ohledně postupu, který je 
nutno dodržet v případě změn programů, 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení kritérií.

Or. de

Odůvodnění

Změny programů nejsou čistě technickým rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům umožnit zejména 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
a účinné využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V zájmu zajištění účinnosti 
předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti.

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům umožnit zejména 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
a účinné využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V souladu s článkem 15 
musí členské státy podpořit zejména 
poskytování odborné přípravy ženám ve 
venkovských oblastech s cílem posílit 
jejich úlohu v rámci rozvoje a rozšiřování 
MSP ve venkovských oblastech, 
v oblastech, které navazují na zemědělství, 
a v sociální oblasti, a poskytnout tak 
ženám důvod k tomu, aby se nestěhovaly 
jinam. V zájmu zajištění účinnosti 
předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti.
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Or. de

Odůvodnění

Pokud venkovské oblasti opustí zejména mladí kvalifikovaní lidé, je nebezpečí, že venkovské 
oblasti přijdou o svůj zdroj síly. Je proto nezbytně nutné, aby těmto lidem byly poskytnuty 
možnosti a důvod k tomu, aby se nestěhovali jinam, a to prostřednictvím vytvoření 
kvalifikovaných pracovních míst a zaměstnaneckých podmínek příznivých pro rodiny.

Pozměňovací návrh 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům umožnit zejména 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
a účinné využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V zájmu zajištění účinnosti 

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy,
odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům – za podmínky, že 
mohou být přímo propojeny se 
zemědělskou činností, výrobou potravin 
nebo lesnictvím a mají pozitivní 
ekonomický vliv na zemědělskou činnost 
a lesnictví – umožnit zejména zvýšení 



AM\903101CS.doc 27/164 PE489.640v01-00

CS

předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti.

jejich konkurenceschopnosti a účinné 
využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V zájmu zajištění účinnosti 
předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům umožnit zejména 

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
odborné vedení, učňovské vzdělávání, 
demonstrační činnosti, informační akce, 
avšak rovněž krátkodobé výměny 
pracovníků zemědělských podniků nebo 
programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
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zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
a účinné využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V zájmu zajištění účinnosti 
předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti.

a středním podnikům umožnit zejména 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
a účinné využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V zájmu zajištění účinnosti 
předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům umožnit zejména 

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství, nevládním organizacím
a venkovským malým a středním 
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zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
a účinné využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V zájmu zajištění účinnosti 
předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti.

podnikům umožnit zejména zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti a účinné využívání 
zdrojů a zlepšení jejich environmentálního 
profilu a současně přispět k udržitelnosti 
venkovského hospodářství. V zájmu 
zajištění účinnosti předávání znalostí 
a informačních akcí při dosahování těchto 
výsledků by se mělo požadovat, aby 
poskytovatelé služeb v oblasti předávání 
znalostí měli veškeré potřebné schopnosti.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z klíčových prvků nařízení o rozvoji venkova je inovace. Inovační systém Světová 
banka definovala jako síť organizací, podniků a jednotlivců zaměřenou na uplatnění nových 
produktů, postupů a forem organizace v hospodářství ve spolupráci s institucemi 
a prostřednictvím politik, které ovlivňují jejich chování a výkon.  Je třeba zdůraznit nevládní 
organizace, neboť jsou jedním ze subjektů, který by mohl v budoucnosti pomoci zemědělcům 
posílit jejich postavení na trhu.

Pozměňovací návrh 104
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
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odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům umožnit zejména 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
a účinné využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V zájmu zajištění účinnosti 
předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti.

odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům v zemědělství 
a lesnictví umožnit zejména zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti a účinné využívání 
zdrojů a zlepšení jejich environmentálního 
profilu a současně přispět k udržitelnosti 
venkovského hospodářství. V zájmu 
zajištění účinnosti předávání znalostí 
a informačních akcí při dosahování těchto 
výsledků by se mělo požadovat, aby 
poskytovatelé služeb v oblasti předávání 
znalostí měli veškeré potřebné schopnosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V případech, kdy více než 50 % 
celkové pracovní síly v odvětví tvoří 
pracovníci pobírající plat nebo kde většina 
pracovních míst je obsazena 
příležitostnými nebo sezónními 
pracovníky, a pokud jde o některé státy, 
regiony a plodiny, zaměstnancům hrozí 
sociální vyloučení a chudoba. Vzhledem
k tomu, že začlenění a snižování chudoby 
je jedním ze šesti cílů strategie Evropa 
2020, měly by být zlepšeny pracovní 
podmínky a sociální pohoda zaměstnanců 
v zemědělství nebo pracovníků 
pobírajících plat, zejména příležitostných 
nebo sezónních pracovníků. V této 
souvislosti by měly být zároveň podpořeny 
sezónní závazky, pokud jde o opakované 
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zaměstnání (za účelem stability 
zaměstnání) s cílem pomoci pracovníkům 
pobírajícím plat, aby získali profesionální 
status, a byla tak posílena 
konkurenceschopnost a vnější dojem 
příslušného odvětví.

Or. es

Pozměňovací návrh 106
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby bylo zajištěno, že subjekty, které 
poskytují služby v oblasti předávání 
znalostí, jsou schopny poskytovat služby 
takové kvality a povahy, aby byly 
v souladu s cíli politiky rozvoje venkova, 
zaručit lepší zaměření fondů a zajistit, že 
programy výměn pracovníků 
zemědělských podniků a návštěvy 
zemědělských podniků jsou jednoznačně 
vymezeny ve vztahu k podobným 
opatřením v rámci jiných programů Unie, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o minimální kvalifikace subjektů 
zajišťujících předávání znalostí, způsobilé 
náklady a dobu trvání a obsah programů 
výměn pracovníků zemědělských podniků 
a návštěv zemědělských podniků.

(15) Aby bylo zajištěno, že subjekty, které 
poskytují služby v oblasti předávání 
znalostí, jsou schopny poskytovat služby 
takové kvality a povahy, aby byly 
v souladu s cíli politiky rozvoje venkova, 
zaručit lepší zaměření fondů a zajistit, že 
programy výměn pracovníků
zemědělských podniků a návštěvy 
zemědělských podniků jsou jednoznačně 
vymezeny ve vztahu k podobným 
opatřením v rámci jiných programů Unie, 
měly by být stanoveny minimální 
kvalifikace subjektů zajišťujících 
předávání znalostí, způsobilé náklady 
a dobu trvání a obsah programů výměn 
pracovníků zemědělských podniků 
a návštěv zemědělských podniků.

Or. pt

Pozměňovací návrh 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Zejména pokud jde o cíle generační 
obnovy ve venkovských oblastech 
a posílení předávání znalostí a dovedností 
v zemědělství, měly by členské státy do 
svých programů rozvoje venkova začlenit 
učňovské vzdělávání v zemědělství, do něž 
by se mladí lidé zapojovali coby učňové. 
Vzdělávání by mělo být víceleté, v rozsahu 
mezi 3 a 5 lety, přičemž učeň by byl 
zaměstnán u zapojeného zemědělce. 
V posledním roce (v posledních letech) 
výuky by byl učeň vyslán do hostícího 
zemědělského podniku jiného členského 
státu, aby se tak zajistila výměna 
osvědčených postupů v rámci Unie. 
V průběhu učňovského období by měla 
být poskytnuta odborná příprava. Po 
úspěšném dokončení bude učeň moci 
požádat o podporu na zahájení 
podnikatelské činnosti a o podporu pro 
rozvoj podnikání, a to coby mladý 
zemědělec, nový účastník, drobný 
zemědělec nebo venkovský podnikatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a zemědělským a zemědělsko-
potravinářským malým a středním 
podnikům ve venkovských oblastech 
zlepšit udržitelné řízení a celkovou 
výkonnost jejich podniku nebo 
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využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.

podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a zemědělskými a zemědělsko-
potravinářskými malými a středními 
podniky s cílem mít z nich prospěch. 
V zájmu zvýšení kvality a účinnosti 
nabízeného poradenství je nutno přijmout 
ustanovení o minimálních kvalifikacích 
a pravidelné odborné přípravě poradců. 
Poradenské služby pro zemědělství 
stanovené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 ze dne […], by měly 
zemědělcům pomoci posoudit výkonnost 
jejich zemědělských podniků a určit 
potřebná zlepšení, pokud jde o povinné 
požadavky na hospodaření, dobrý 
zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se musí
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Elisabeth Jeggle
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců.  Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
uvedené v článku 16 pomáhají 
zemědělcům, vlastníkům lesů 
a venkovským malým a středním podnikům 
a hospodářským subjektům v oblastech, 
které navazují na zemědělství, a v sociální 
oblasti ve venkovských oblastech zlepšit 
udržitelné řízení a celkovou výkonnost 
jejich podniku, podnikání nebo činnosti.  
Je proto třeba vybízet k zřizování těchto 
služeb i jejich využívání.  V zájmu zvýšení 
kvality a účinnosti nabízeného poradenství 
je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.
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Or. de

Odůvodnění

Mělo být možné využít poradenských služeb i v souvislosti s rozvojem a rozšířením oblastí, 
které navazují na zemědělství, jako je přímý prodej zemědělských produktů a venkovský 
cestovní ruch a sociální služby orientované na trh, jako je péče o starší lidi a děti.

Pozměňovací návrh 110
Spyros Danellis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
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přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.

přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenské služby pro 
zemědělství by zároveň měly poskytovat 
informace o účinném řízení rizik a 
o možnostech řízení rizik, které mají 
zemědělci k dispozici. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
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jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.

jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.  
V souvislosti s rostoucím počtem úmrtí 
a nehod v zemědělství by poradenské 
služby pro zemědělství měly rovněž nabízet 
poradenství a odborné vedení v oblasti 
zlepšování bezpečnostních opatření 
v zemědělství a bezpečnosti těch, kteří 
pracují a žijí v zemědělských podnicích.

Or. en

Odůvodnění

Zemědělská činnost je nebezpečná a přináší s sebou vysoké riziko.   Zemědělci mají sedmkrát 
vyšší pravděpodobnost, že zahynou při nehodě na pracovišti než běžní pracovníci.  Každý rok 
v EU dojde ke zhruba 550 smrtelným nehodám v zemědělství.  Vyšší informovanost 
a povědomí v oblasti bezpečnostních opatření v zemědělství by zemědělcům při řešení této 
situace pomohla, neboť zdraví a bezpečnost jsou základním předpokladem pro udržitelné 
podnikání v zemědělství a řízení zemědělského podniku. 

Pozměňovací návrh 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod
a půdy, poradenství v oblasti integrované 
ochrany rostlin a využívání nechemických 
alternativních látek, hlášení chorob zvířat 
a inovace, přinejmenším jak je stanoveno 
v příloze I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.

Or. en
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Odůvodnění

Podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2009/128/ES o používání pesticidů členské státy zajistí nezbytné 
podmínky pro uplatňování integrované ochrany rostlin nebo podpoří jejich zavedení. Členské 
státy zejména zajistí, aby profesionální uživatelé měli k dispozici informace a nástroje pro 
sledování rozhodování v oblasti ochrany rostlin, jakož i poradenské služby v oblasti 
integrované ochrany rostlin.

Pozměňovací návrh 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů 
a malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů 
a malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení 
o minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
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přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit 
a usnadnit řízení jejich podniků.

přinejmenším jak je stanoveno v příloze 
I nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 
týkat taktéž záležitostí souvisejících 
s hospodářským, zemědělským 
a environmentálním profilem podniku a 
s profilem týkajícím se dobrých životních 
podmínek zvířat. Řídicí a pomocné služby 
pro zemědělství by měly zemědělcům 
pomoci zlepšit a usnadnit řízení jejich 
podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Režimy Unie nebo členských států 
týkající se jakosti zemědělských produktů 
a potravin poskytují spotřebitelům záruky 
ohledně jakosti a vlastností produktu nebo 
výrobního procesu použitého v důsledku 
účasti zemědělců v těchto režimech, 
zajišťují dotyčným produktům přidanou 
hodnotu a zvyšují jejich tržní příležitosti. 
Zemědělci by proto měli být vybízeni 
k účasti v těchto režimech. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v okamžiku vstupu do 
těchto režimů a v prvních letech účasti 
nejsou dodatečné náklady a povinnosti 
uložené zemědělcům v důsledku jejich 
účasti plně odměněny trhem, měla by být 
podpora omezena na novou účast 
a zahrnovat období nejvýše pěti let.
Vzhledem k zvláštním vlastnostem bavlny 
jako zemědělského produktu by měly být 
zahrnuty rovněž režimy jakosti bavlny. 

(18) Režimy Unie nebo členských států 
týkající se jakosti zemědělských produktů 
a potravin poskytují spotřebitelům záruky 
ohledně jakosti a vlastností produktu nebo 
výrobního procesu použitého v důsledku 
účasti zemědělců v těchto režimech, 
zajišťují dotyčným produktům přidanou 
hodnotu a zvyšují jejich tržní příležitosti. 
Zemědělci by proto měli být vybízeni 
k účasti v těchto režimech. Vzhledem 
k zvláštním vlastnostem bavlny jako 
zemědělského produktu by měly být 
zahrnuty rovněž režimy jakosti bavlny. 
Aby bylo zajištěno účinné a účelné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o programy jakosti v Unii, na něž se může 
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Aby bylo zajištěno účinné a účelné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o programy jakosti v Unii, na něž se může 
vztahovat toto opatření.

vztahovat toto opatření.

Or. it

Pozměňovací návrh 115
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) K zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu zemědělských 
podniků a venkovských podniků, zvýšení 
účinnosti při uvádění zemědělských 
produktů na trh a ve zpracovatelském 
odvětví, zajištění infrastruktury potřebné 
pro rozvoj zemědělství a na podporu 
nevýnosných investic, jež jsou nezbytné 
k dosažení cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí, je nutno poskytnout podporu 
fyzickým investicím, které přispívají 
k těmto cílům. V programovém 
období 2007–2013 se různých oblastí 
intervence týkala řada opatření. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy 
fyzických investic mělo vztahovat jedno 
opatření. Členské státy by měly stanovit 
prahovou hodnotu pro zemědělské 
podniky, které jsou způsobilé pro podporu 
na investice související s posílením 
životaschopnosti podniků, a to na základě 
výsledků analýzy silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb (dále jen 
„analýza SWOT“) jako prostředku 

(19) K zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu zemědělských 
podniků a venkovských podniků, zvýšení 
účinnosti při uvádění zemědělských 
produktů na trh a ve zpracovatelském 
odvětví, zajištění infrastruktury potřebné 
pro rozvoj zemědělství a na podporu 
nevýnosných investic, jež jsou nezbytné 
k dosažení cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí, je nutno poskytnout podporu 
fyzickým investicím, které přispívají 
k těmto cílům. V programovém 
období 2007–2013 se různých oblastí 
intervence týkala řada opatření. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy
fyzických investic mělo vztahovat jedno 
opatření.
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k lepšímu zacílení podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) K zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu zemědělských 
podniků a venkovských podniků, zvýšení 
účinnosti při uvádění zemědělských 
produktů na trh a ve zpracovatelském 
odvětví, zajištění infrastruktury potřebné 
pro rozvoj zemědělství a na podporu 
nevýnosných investic, jež jsou nezbytné 
k dosažení cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí, je nutno poskytnout podporu 
fyzickým investicím, které přispívají 
k těmto cílům. V programovém 
období 2007–2013 se různých oblastí 
intervence týkala řada opatření. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy 
fyzických investic mělo vztahovat jedno 
opatření. Členské státy by měly stanovit 
prahovou hodnotu pro zemědělské 
podniky, které jsou způsobilé pro podporu 
na investice související s posílením 
životaschopnosti podniků, a to na základě 
výsledků analýzy silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb (dále jen 
„analýza SWOT“) jako prostředku
k lepšímu zacílení podpory.

(19) K zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu zemědělských 
podniků a venkovských podniků, zvýšení 
účinnosti při uvádění zemědělských 
produktů na trh a ve zpracovatelském 
odvětví, zajištění infrastruktury potřebné 
pro rozvoj zemědělství a na podporu 
nevýnosných investic, jež jsou nezbytné 
k dosažení cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí, je nutno poskytnout podporu 
fyzickým investicím, které přispívají 
k těmto cílům. V programovém 
období 2007–2013 se různých oblastí 
intervence týkala řada opatření. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy 
fyzických investic mělo vztahovat jedno 
opatření. Členské státy by měly stanovit 
prahovou hodnotu pro zemědělské 
podniky, které jsou způsobilé pro podporu 
na investice související s posílením 
životaschopnosti podniků, a určit důvody, 
jež k ní vedou.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) K zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu zemědělských 
podniků a venkovských podniků, zvýšení 
účinnosti při uvádění zemědělských 
produktů na trh a ve zpracovatelském 
odvětví, zajištění infrastruktury potřebné 
pro rozvoj zemědělství a na podporu 
nevýnosných investic, jež jsou nezbytné 
k dosažení cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí, je nutno poskytnout podporu 
fyzickým investicím, které přispívají 
k těmto cílům. V programovém 
období 2007–2013 se různých oblastí 
intervence týkala řada opatření. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy 
fyzických investic mělo vztahovat jedno 
opatření. Členské státy by měly stanovit 
prahovou hodnotu pro zemědělské 
podniky, které jsou způsobilé pro podporu 
na investice související s posílením 
životaschopnosti podniků, a to na základě 
výsledků analýzy silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb (dále jen 
„analýza SWOT“) jako prostředku 
k lepšímu zacílení podpory.

(19) K zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu zemědělských 
podniků a venkovských podniků, zvýšení 
účinnosti při uvádění zemědělských 
produktů na trh a ve zpracovatelském 
odvětví, zajištění infrastruktury potřebné 
pro rozvoj zemědělství a na podporu 
nevýnosných investic, jež jsou nezbytné 
k dosažení cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí, je nutno poskytnout podporu 
fyzickým investicím, které přispívají 
k těmto cílům, přičemž by měla být 
zahrnuta opatření pro biologickou 
regulaci jakožto způsob, jak snížit nebo 
omezit množství škůdců a jejich dopady, 
např. využíváním jejich přirozených 
nepřátel a přírodních rostlinných 
posilovačů, jestliže jsou tato opatření 
z hlediska ročních výdajů nákladnější než 
chemické přípravky se stejnou funkcí. V 
programovém období 2007–2013 se 
různých oblastí intervence týkala řada 
opatření. V zájmu zjednodušení, avšak 
rovněž s cílem umožnit příjemcům 
navrhovat a provádět integrované projekty 
s vyšší přidanou hodnotou, by se na 
všechny druhy fyzických investic mělo 
vztahovat jedno opatření. Členské státy by 
měly stanovit prahovou hodnotu pro 
zemědělské podniky, které jsou způsobilé 
pro podporu na investice související 
s posílením životaschopnosti podniků, a to 
na základě výsledků analýzy silných 
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
(dále jen „analýza SWOT“) jako 
prostředku k lepšímu zacílení podpory.

Or. en
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Odůvodnění

Podpora biologické regulace coby součásti agroenvironmentálního systému, již představuje 
způsobilé výdaje, a přestože je obojí jasně uvedeno v EIP jakožto potenciál produktivity, je na 
čase posílit viditelnost alternativních metod a produktů k látkám chemickým.

Pozměňovací návrh 118
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) K zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu zemědělských 
podniků a venkovských podniků, zvýšení 
účinnosti při uvádění zemědělských 
produktů na trh a ve zpracovatelském 
odvětví, zajištění infrastruktury potřebné 
pro rozvoj zemědělství a na podporu 
nevýnosných investic, jež jsou nezbytné 
k dosažení cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí, je nutno poskytnout podporu 
fyzickým investicím, které přispívají 
k těmto cílům. V programovém 
období 2007–2013 se různých oblastí 
intervence týkala řada opatření. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy 
fyzických investic mělo vztahovat jedno 
opatření. Členské státy by měly stanovit 
prahovou hodnotu pro zemědělské 
podniky, které jsou způsobilé pro podporu 
na investice související s posílením 
životaschopnosti podniků, a to na základě 
výsledků analýzy silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb (dále jen 
„analýza SWOT“) jako prostředku 
k lepšímu zacílení podpory.

(19) K zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu zemědělských 
podniků a venkovských podniků, zvýšení 
účinnosti při uvádění zemědělských 
produktů na trh a ve zpracovatelském 
odvětví, zajištění infrastruktury potřebné 
pro rozvoj zemědělství a na podporu 
výnosných a nevýnosných investic, jež 
jsou nezbytné k dosažení cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí, je nutno 
poskytnout podporu fyzickým investicím, 
které přispívají k těmto cílům. V 
programovém období 2007–2013 se 
různých oblastí intervence týkala řada 
opatření. V zájmu zjednodušení, avšak 
rovněž s cílem umožnit příjemcům 
navrhovat a provádět integrované projekty 
s vyšší přidanou hodnotou, by se na 
všechny druhy fyzických investic mělo 
vztahovat jedno opatření. Členské státy by 
měly stanovit prahovou hodnotu pro 
zemědělské podniky, které jsou způsobilé 
pro podporu na investice související 
s posílením životaschopnosti podniků, a to 
na základě výsledků analýzy silných 
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
(dále jen „analýza SWOT“) jako 
prostředku k lepšímu zacílení podpory.

Or. de
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Pozměňovací návrh 119
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) K zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu zemědělských 
podniků a venkovských podniků, zvýšení 
účinnosti při uvádění zemědělských 
produktů na trh a ve zpracovatelském 
odvětví, zajištění infrastruktury potřebné 
pro rozvoj zemědělství a na podporu 
nevýnosných investic, jež jsou nezbytné 
k dosažení cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí, je nutno poskytnout podporu 
fyzickým investicím, které přispívají 
k těmto cílům. V programovém 
období 2007–2013 se různých oblastí 
intervence týkala řada opatření. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy 
fyzických investic mělo vztahovat jedno 
opatření. Členské státy by měly stanovit 
prahovou hodnotu pro zemědělské 
podniky, které jsou způsobilé pro podporu 
na investice související s posílením 
životaschopnosti podniků, a to na základě 
výsledků analýzy silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb (dále jen 
„analýza SWOT“) jako prostředku 
k lepšímu zacílení podpory.

(19) K zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu zemědělských, 
lesnických a venkovských podniků, 
zvýšení účinnosti při uvádění 
zemědělských produktů na trh a ve 
zpracovatelském odvětví, zajištění 
infrastruktury potřebné pro rozvoj 
zemědělství a na podporu nevýnosných 
investic, jež jsou nezbytné k dosažení cílů 
v oblasti ochrany životního prostředí, je 
nutno poskytnout podporu fyzickým 
investicím, které přispívají k těmto cílům. 
V programovém období 2007–2013 se 
různých oblastí intervence týkala řada 
opatření. V zájmu zjednodušení, avšak 
rovněž s cílem umožnit příjemcům 
navrhovat a provádět integrované projekty 
s vyšší přidanou hodnotou, by se na 
všechny druhy fyzických investic mělo 
vztahovat jedno opatření. Členské státy by 
měly stanovit prahovou hodnotu pro 
zemědělské podniky, které jsou způsobilé 
pro podporu na investice související 
s posílením životaschopnosti podniků, a to 
na základě výsledků analýzy silných 
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
(dále jen „analýza SWOT“) jako 
prostředku k lepšímu zacílení podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Zemědělství je více než jiná odvětví 
ohroženo poškozením produktivního 
potenciálu způsobeným přírodními 
katastrofami. S cílem pomoci zlepšit 
životaschopnost a konkurenceschopnost 
podniků čelících těmto katastrofám by 
měla být poskytnuta podpora, která 
zemědělcům pomůže obnovit poškozený 
zemědělský potenciál. Členské státy by 
měly rovněž zajistit, aby v důsledku 
kombinace systémů Unie (zejména 
opatření k řízení rizik), vnitrostátních 
a soukromých systémů kompenzací 
nedošlo k nadměrné kompenzaci. Aby 
bylo zajištěno účinné a účelné využívání 
rozpočtových zdrojů EZFRV, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o stanovení způsobilých 
nákladů v rámci tohoto opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nových oblastí činnosti, nové 
podnikatelské činnosti v oblasti 
zemědělství nebo lesnictví nebo nových 
investic do nezemědělských činností a tzv. 
sociálního zemědělství je zásadní pro 
rozvoj a konkurenceschopnost 
venkovských oblastí. Opatření k rozvoji 
zemědělských podniků a podnikatelské 
činnosti by mělo mladým zemědělcům 
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zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

usnadnit zahajování činnosti a strukturální 
úpravy jejich podniků po zahájení činnosti, 
diverzifikaci zemědělců směřující 
k nezemědělským činnostem a zakládání 
a rozvoj nezemědělských malých 
a středních podniků ve venkovských 
oblastech. Je nutno podporovat rovněž 
rozvoj malých zemědělských nebo 
lesnických podniků, které jsou potenciálně 
ekonomicky životaschopné. Aby byla 
zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 

(21) Zakládání a udržitelnost nové 
hospodářské činnosti v podobě nových 
zemědělských podniků, nové podnikatelské 
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nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

činnosti nebo nových investic do 
nezemědělských činností je zásadní pro 
rozvoj a konkurenceschopnost 
venkovských oblastí. Opatření k rozvoji 
zemědělských podniků a podnikatelské 
činnosti by mělo mladým zemědělcům 
usnadnit zahajování činnosti a strukturální 
úpravy jejich podniků po zahájení činnosti, 
diverzifikaci zemědělců směřující 
k nezemědělským činnostem a zakládání 
a rozvoj nezemědělských malých 
a středních podniků ve venkovských 
oblastech. Je nutno podporovat rovněž 
rozvoj malých zemědělských podniků, 
které jsou potenciálně ekonomicky 
životaschopné. Aby byla zajištěna 
životaschopnost nových hospodářských 
činností podporovaných v rámci tohoto 
opatření, měla by být podpora podmíněna 
předložením podnikatelského plánu. 
Podpora pro zahájení podnikatelské 
činnosti by měla být poskytována pouze 
během první doby existence podniku 
a neměla by se z ní stát provozní podpora. 
Pokud se proto členské státy rozhodnou 
poskytnout podporu ve splátkách, nemělo 
by období poskytování podpory trvat déle 
než pět let. Kromě toho by v zájmu 
podpory restrukturalizace odvětví 
zemědělství měla být poskytnuta podpora 
ve formě ročních plateb zemědělcům, kteří 
se účastní režimu pro malé zemědělce 
stanoveného v hlavě V nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012 a kteří se zaváží 
k převodu celého zemědělského podniku 
a odpovídajících platebních nároků jinému 
zemědělci, který se režimu neúčastní.

Or. fr

Odůvodnění

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
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concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Pozměňovací návrh 123
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
v zájmu podpory restrukturalizace odvětví 
zemědělství může být poskytnuta podpora 
zemědělcům, kteří se zaváží k převodu 
celého zemědělského podniku 
a odpovídajících platebních nároků jinému 
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V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

zemědělci, který se režimu neúčastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Diane Dodds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
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by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

v zájmu podpory restrukturalizace odvětví 
zemědělství může být poskytnuta podpora 
zemědělcům, kteří se zaváží k převodu 
celého zemědělského podniku 
a odpovídajících platebních nároků jinému 
zemědělci, který se režimu neúčastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti. Součástí 
tohoto opatření by měla být i pomoc 
zemědělcům a jejich rodinám v oblasti 
diverzifikace směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Cílem 
by měla být podpora zahajování 
podnikatelské činnosti, která je ve 
venkovských oblastech často 
zanedbávána, s cílem poskytnout mladým 
lidem, zejména ženám, důvod k tomu, aby 
se nestěhovali jinam.  Je nutno podporovat 
rovněž rozvoj malých zemědělských 
podniků, které jsou potenciálně 
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existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

ekonomicky životaschopné. Aby byla 
zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům a ženám usnadnit 
zahajování činnosti a strukturální úpravy 
jejich podniků po zahájení činnosti, 
diverzifikaci zemědělců směřující 
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činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

k nezemědělským činnostem a zakládání 
a rozvoj nezemědělských malých 
a středních podniků ve venkovských 
oblastech, jež jsou zapojeny do nových 
nezemědělských podnikatelských činností. 
Je nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

Or. es

Odůvodnění

Omezení by se neměla týkat příslušných obchodních modelů.

Pozměňovací návrh 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21



PE489.640v01-00 54/164 AM\903101CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům a ženám 
v zemědělství usnadnit zahajování činnosti 
a strukturální úpravy jejich podniků po 
zahájení činnosti, diverzifikaci zemědělců 
směřující k nezemědělským činnostem 
a zakládání a rozvoj nezemědělských 
malých a středních podniků ve 
venkovských oblastech. Je nutno 
podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

Or. it
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Pozměňovací návrh 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech, včetně 
jatek menšího rozsahu. Je nutno 
podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
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se režimu neúčastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům a těm, kteří byli 
vyučeni, usnadnit zahajování činnosti 
a strukturální úpravy jejich podniků po 
zahájení činnosti, diverzifikaci zemědělců 
směřující k nezemědělským činnostem 
a zakládání a rozvoj nezemědělských 
malých a středních podniků ve 
venkovských oblastech. Je nutno 
podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné. 
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
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zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Malé a střední podniky jsou páteří 
venkovského hospodářství Unie. Rozvoj 
zemědělských a nezemědělských podniků 
by měl usilovat o podporu zaměstnanosti 
a vytváření kvalitních pracovních míst ve 
venkovských oblastech, zachování již 
existujících pracovních míst, snížení 
sezónních výkyvů v zaměstnanosti, rozvoj
nezemědělských odvětví mimo zemědělství 
a zpracování zemědělských produktů 
a potravin a současně podpořit integraci 
podniků a místní meziodvětvové vazby. Je 
nutno podporovat projekty, které spojují 
současně zemědělství, venkovský cestovní 
ruch prostřednictvím propagace 
udržitelného a zodpovědného cestovního 
ruchu ve venkovských oblastech a přírodní 
a kulturní dědictví, jakož i investice do 
energie z obnovitelných zdrojů.

(22) Malé a střední podniky jsou páteří 
venkovského hospodářství Unie. Rozvoj 
zemědělských a nezemědělských malých
podniků by měl usilovat o podporu 
zaměstnanosti a vytváření kvalitních 
pracovních míst ve venkovských oblastech, 
zachování již existujících pracovních míst, 
snížení sezónních výkyvů v zaměstnanosti, 
vytváření sítí v oblasti nezemědělských 
odvětví v rámci zemědělství a zpracování 
zemědělských produktů a potravin 
a současně podpořit integraci podniků 
a místní meziodvětvové vazby. Je nutno 
podporovat projekty, které spojují současně 
zemědělství, venkovský cestovní ruch 
prostřednictvím propagace udržitelného 
a zodpovědného cestovního ruchu ve 
venkovských oblastech a přírodní
a kulturní dědictví, jakož i investice do 
energie z obnovitelných zdrojů.

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Izaskun Bilbao Barandica



PE489.640v01-00 58/164 AM\903101CS.doc

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Malé a střední podniky jsou páteří 
venkovského hospodářství Unie. Rozvoj 
zemědělských a nezemědělských podniků 
by měl usilovat o podporu zaměstnanosti 
a vytváření kvalitních pracovních míst ve 
venkovských oblastech, zachování již 
existujících pracovních míst, snížení 
sezónních výkyvů v zaměstnanosti, rozvoj 
nezemědělských odvětví mimo zemědělství 
a zpracování zemědělských produktů 
a potravin a současně podpořit integraci 
podniků a místní meziodvětvové vazby. Je 
nutno podporovat projekty, které spojují 
současně zemědělství, venkovský cestovní 
ruch prostřednictvím propagace 
udržitelného a zodpovědného cestovního 
ruchu ve venkovských oblastech a přírodní
a kulturní dědictví, jakož i investice do 
energie z obnovitelných zdrojů.

(22) Malé a střední podniky jsou páteří 
venkovského hospodářství Unie. Rozvoj 
zemědělských a nezemědělských podniků 
by měl usilovat o podporu zaměstnanosti 
a vytváření kvalitních pracovních míst ve 
venkovských oblastech, zachování již 
existujících pracovních míst, snížení 
sezónních výkyvů v zaměstnanosti, rozvoj 
nezemědělských odvětví mimo zemědělství 
a zpracování zemědělských produktů 
a potravin a současně podpořit integraci 
podniků a místní meziodvětvové vazby. Je 
nutno podporovat projekty, které spojují 
současně zemědělství, venkovský cestovní 
ruch prostřednictvím propagace 
udržitelného a zodpovědného cestovního 
ruchu ve venkovských oblastech a přírodní 
a kulturní dědictví, jakož i investice do 
energie z obnovitelných zdrojů. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována podpoře 
a posílení přístupu žen k pracovním 
místům, které mohou z těchto iniciativ 
vyplynout, a vytváření zvláštních forem 
podpory odborné přípravy a přístupu  
k podnikání pro ženy ve venkovských 
oblastech.

Or. es

Odůvodnění

Různé studie ukazují, že pracovní příležitosti pro ženy jsou rozhodujícím faktorem, pokud jde 
o udržení obyvatelstva venkovských oblastí a hospodářských činností na místě.

Pozměňovací návrh 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22 a) Členské státy přispějí alespoň 5 % 
z celkového spolufinancovaného rozpočtu 
programu rozvoje venkova na program 
pro mladé zemědělce.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k věkové krizi v odvětví zemědělství v Evropě je důležité, aby členské státy v novém 
programovém období zvýšily úsilí, pokud jde o mladé zemědělce.

Pozměňovací návrh 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby se zajistilo účinné a účelné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
zaručila se ochrana práv příjemců 
a zamezilo diskriminaci mezi příjemci, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení podmínek, za nichž lze 
právnické osoby považovat za mladé 
zemědělce, stanovení odkladu pro získání 
profesních dovedností, minimální obsah 
podnikatelských plánů a kritéria, která mají 
členské státy používat při vymezení 
malých zemědělských podniků a horních
a dolních prahových hodnot pro určení 
způsobilosti operace v rámci podpory pro 
mladé zemědělce, respektive rozvoje 
malých zemědělských podniků.

(23) Aby se zajistilo účinné a účelné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
zaručila se ochrana práv příjemců 
a zamezilo diskriminaci mezi příjemci, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení podmínek, za nichž lze 
právnické osoby považovat za mladé 
zemědělce, stanovení odkladu pro získání 
profesních dovedností, minimální obsah 
podnikatelských plánů a kritéria, která mají 
členské státy používat při vymezení 
malých zemědělských podniků a horních 
a dolních prahových hodnot pro určení 
způsobilosti operace v rámci podpory pro 
mladé zemědělce, respektive rozvoje 
malých zemědělských podniků. Členské 
státy by měly pokračovat v příslušném 
úsilí v průběhu programového období 
2007–2013, aby tak podpořily mladé 
zemědělce a činnosti související se 
zahájením vlastní profese a zakládáním 
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nových zemědělských podniků 
a započetím podnikatelské činnosti 
a využily alespoň 5 % veškerých 
prostředků EZFRV na každý program 
rozvoje venkova s cílem financovat 
podporu pro mladé zemědělce. 

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
volného času a kultury, obnova vesnic 
a činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic 
a venkovské krajiny. Podpora by proto 
měla být poskytnuta na operace s tímto 
cílem, včetně přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu 
s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 
více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost 
s cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
volného času a kultury, obnova vesnic 
a činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic 
a venkovské krajiny. Podpora by proto 
měla být poskytnuta na operace s tímto 
cílem, včetně přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. Tato podpora by se měla týkat 
zásady společenského vlastnictví 
a investice by měly být zaměřeny na 
projekty, které jsou vlastněny nebo řízeny 
různými druhy demokratických orgánů 
zastupujících samotné komunity. 
V souladu s těmito cíli je nutno podporovat 
rozvoj služeb a infrastruktury vedoucích 
k sociálnímu začlenění a změně tendencí 
k sociálnímu a hospodářskému poklesu 
a vylidňování venkovských oblastí. Aby 
bylo dosaženo co největší účinnosti této 
podpory, měly by být zahrnuté operace 
prováděny v souladu s plány rozvoje obcí 
a jejich základních služeb, které byly 
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pokud jde o vymezení druhů infrastruktury 
pro energii z obnovitelných zdrojů, která 
bude způsobilá pro podporu.

vypracovány jednou či více venkovskými 
obcemi, pokud tyto plány existují. Aby se 
zajistila soudržnost s cíli Unie v oblasti 
klimatu, měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení druhů infrastruktury pro 
energii z obnovitelných zdrojů, která bude 
způsobilá pro podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
volného času a kultury, obnova vesnic 
a činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic 
a venkovské krajiny. Podpora by proto 
měla být poskytnuta na operace s tímto 
cílem, včetně přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu 
s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 
více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost 
s cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být 

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
a sociálních služeb ve venkovských 
oblastech, včetně volného času a kultury, 
obnova vesnic a činnosti zaměřené na 
obnovu a rozvoj kulturního a přírodního 
dědictví vesnic a venkovské krajiny. 
Podpora by proto měla být poskytnuta na 
operace s tímto cílem, včetně přístupu 
k informačním a komunikačním 
technologiím a rozvoje rychlého 
a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. V této souvislosti by měl být 
kladen důraz na zamezení odchodu 
obyvatel z venkovských oblastí, většinou 
žen, prostřednictvím podpory stanovené 
článkem 20 s cílem poskytnout 
perspektivu, a tedy i důvod k tomu, aby se 
nestěhovali jinam. Aby bylo dosaženo co 
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na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o vymezení druhů infrastruktury 
pro energii z obnovitelných zdrojů, která 
bude způsobilá pro podporu.

největší účinnosti této podpory, měly by 
být zahrnuté operace prováděny v souladu 
s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 
více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost 
s cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o vymezení druhů infrastruktury 
pro energii z obnovitelných zdrojů, která 
bude způsobilá pro podporu.

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
volného času a kultury, obnova vesnic 
a činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic 
a venkovské krajiny. Podpora by proto 
měla být poskytnuta na operace s tímto 
cílem, včetně přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu 
s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
volného času a kultury, obnova vesnic 
a činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic 
a venkovské krajiny. Podpora by proto 
měla být poskytnuta na operace s tímto 
cílem, včetně přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění, 
ukončení hospodářské diskriminace 
a diskriminace na pracovišti týkající se 
žen ve venkovských oblastech a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí.  Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
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více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost 
s cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o vymezení druhů infrastruktury 
pro energii z obnovitelných zdrojů, která 
bude způsobilá pro podporu.

zahrnuté operace prováděny v souladu 
s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 
více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost 
s cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o vymezení druhů infrastruktury 
pro energii z obnovitelných zdrojů, která 
bude způsobilá pro podporu.

Or. es

Pozměňovací návrh 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
volného času a kultury, obnova vesnic 
a činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic 
a venkovské krajiny. Podpora by proto 
měla být poskytnuta na operace s tímto 
cílem, včetně přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu 
s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti, účinného využívání zdrojů 
a cyklického regionálního hospodářství 
venkovských oblastí je rozvoj místní 
infrastruktury a místních základních služeb 
ve venkovských oblastech, včetně volného 
času a kultury, obnova vesnic a činnosti 
zaměřené na obnovu a rozvoj kulturního 
a přírodního dědictví vesnic a venkovské 
krajiny. Podpora by proto měla být 
poskytnuta na operace s tímto cílem, 
včetně přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu 
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více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost 
s cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o vymezení druhů infrastruktury 
pro energii z obnovitelných zdrojů, která 
bude způsobilá pro podporu.

s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 
více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost 
s cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o vymezení druhů infrastruktury 
pro energii z obnovitelných zdrojů, která 
bude způsobilá pro podporu.

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
volného času a kultury, obnova vesnic 
a činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic 
a venkovské krajiny. Podpora by proto 
měla být poskytnuta na operace s tímto 
cílem, včetně přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu 
s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 
více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost 

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
zejména předškolní, školní a mimoškolní 
výchovy, místních knihoven a rekreačních 
a sportovních center, obnova vesnic 
a činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic 
a venkovské krajiny. Podpora by proto 
měla být poskytnuta na operace s tímto 
cílem, včetně přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu 
s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 
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s cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o vymezení druhů infrastruktury 
pro energii z obnovitelných zdrojů, která 
bude způsobilá pro podporu.

více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost 
s cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o vymezení druhů infrastruktury 
pro energii z obnovitelných zdrojů, která 
bude způsobilá pro podporu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 139
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
volného času a kultury, obnova vesnic 
a činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic 
a venkovské krajiny. Podpora by proto 
měla být poskytnuta na operace s tímto
cílem, včetně přístupu k informačním 
a komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu 
s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 
více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost 
s cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí 
o využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
zdravotnických zařízení a zařízení pro 
preventivní péči, volného času a kultury, 
obnova vesnic a činnosti zaměřené na 
obnovu a rozvoj kulturního a přírodního 
dědictví vesnic a venkovské krajiny. 
Podpora by proto měla být poskytnuta na 
operace s tímto cílem, včetně přístupu 
k informačním a komunikačním 
technologiím a rozvoje rychlého 
a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu 
s plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, např. výstavby zdravotnických 
zařízení a zařízení pro preventivní péči,
které byly vypracovány jednou či více 
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akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o vymezení druhů infrastruktury 
pro energii z obnovitelných zdrojů, která 
bude způsobilá pro podporu.

venkovskými obcemi, pokud tyto plány 
existují. Aby se zajistila soudržnost s cíli 
Unie v oblasti klimatu, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o vymezení druhů infrastruktury pro 
energii z obnovitelných zdrojů, která bude 
způsobilá pro podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Zdůrazňuje význam zahrnutí 
biohospodářství coby cíle, který by měl být 
podporován politikou rozvoje venkova 
v rámci společné zemědělské politiky; 
naléhavě vyzývá k silnější podpoře 
vytváření a optimalizace infrastruktur 
a logistických kapacit s cílem využívat 
biomasu ekologickým a ekonomicky 
udržitelným způsobem, zejména pokud jde 
o využívání zemědělského odpadu, zbytků, 
lignocelulózových vláknovin 
a nepotravinářských celulózových 
vláknovin; navrhuje proto, aby byla 
zavedena příslušná opatření na podporu 
udržitelného využívání a zhodnocení 
zemědělských zbytků při zpracovávání 
bioproduktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)



AM\903101CS.doc 67/164 PE489.640v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) V zájmu zachování a zvýšení 
biologické rozmanitosti ve venkovských 
oblastech je nezbytné, aby rozvoj venkova 
přispěl k vhodnému provádění sítě Natura 
2000 tím, že budou zavedeny zvláštní 
nástroje pro vypracování postupů řízení 
a pro realizaci projektů, včetně zvláštní 
infrastruktury (neproduktivní investice).

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. Podpora by měla 
zamezit narušení hospodářské soutěže, být 
z hlediska trhu neutrální a v souladu s cíli 
v oblasti ochrany životního prostředí. 
Lesní hospodářské plány zahrnující také 
hlediska biologické rozmanitosti by se 
měly vztahovat na všechny lesy, na něž 
jsou poskytovány finanční prostředky 
v rámci programů rozvoje venkova.
V důsledku toho by měla být uložena 
omezení týkající se velikosti a právního 
postavení příjemců. Preventivní opatření 
proti požárům by se měla provádět 
v oblastech, které jsou členskými státy 
hodnoceny jako oblasti se středním či 
vysokým rizikem požáru, a měla by 
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lesních technologií a zpracování 
lesnických produktů a jejich uvádění na 
trh, jejichž cílem je zlepšení 
hospodářského a environmentálního 
profilu vlastníků lesů, a nevýnosné 
investice, které zvyšují odolnost 
a ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální. V důsledku toho 
by měla být uložena omezení týkající se 
velikosti a právního postavení příjemců. 
Preventivní opatření proti požárům by se 
měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru. 
Všechna preventivní opatření by měla být 
součástí plánu na ochranu lesů. Výskyt 
přírodní katastrofy v případě opatření 
k obnovení poškozeného lesnického 
potenciálu by měl být podmíněn úředním 
uznáním veřejné vědecké organizace. 
Opatření týkající se lesnictví by mělo být 
přijato na základě závazků učiněných Unií 
a členskými státy na mezinárodní úrovni 
a být založeno na celostátních nebo 
regionálních plánech členských států pro 
lesnictví nebo rovnocenných nástrojích, 
které by měly brát v úvahu závazky přijaté 
na ministerských konferencích týkajících 
se ochrany lesů v Evropě. Mělo by 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesního hospodářství16. S cílem 
zajistit, aby zalesňování zemědělské půdy 
bylo v souladu s cíli politiky životního 
prostředí, by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

přesahovat rámec budování přístupových 
cest a vodních nádrží; jejich součástí by 
měly být také modernizované tradiční 
postupy. Všechna preventivní opatření by 
měla být povinnou součástí každého
lesního hospodářského plánu v kapitole 
o ochraně lesů. Výskyt přírodní katastrofy 
v případě opatření k obnovení poškozeného 
lesnického potenciálu by měl být podmíněn 
úředním uznáním veřejné vědecké 
organizace. Opatření týkající se lesnictví 
by měla být přijata na základě závazků 
učiněných Unií a členskými státy na 
mezinárodní úrovni a být založena na 
celostátních nebo regionálních plánech 
členských států pro lesnictví nebo 
rovnocenných nástrojích, které by měly 
brát v úvahu závazky přijaté na 
ministerských konferencích týkajících se 
ochrany lesů v Evropě. Podpora opatření 
v oblasti lesnictví by měla být podmíněna 
dodržováním osvědčených postupů 
v oblasti lesnictví. S cílem zajistit, aby 
zalesňování zemědělské půdy bylo 
v souladu s cíli politiky životního prostředí, 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků. V této 
souvislosti by měla zajistit, že každé první 
zalesňování bude přizpůsobeno místním 
podmínkám, bude slučitelné s ochranou 
životního prostředí, bude zvyšovat 
biologickou rozmanitost a vysazování 
stromů bude zakázáno v oblastech 
s polopřirozenými travinami.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Bas Eickhout
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, jejichž 
cílem je zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu vlastníků lesů, 
a nevýnosné investice, které zvyšují 
odolnost a ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální. V důsledku toho 
by měla být uložena omezení týkající se 
velikosti a právního postavení příjemců. 
Preventivní opatření proti požárům by se 
měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru. 
Všechna preventivní opatření by měla být 
součástí plánu na ochranu lesů. Výskyt 
přírodní katastrofy v případě opatření 
k obnovení poškozeného lesnického 

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, jejichž 
cílem je zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu vlastníků lesů, 
a nevýnosné investice, které zvyšují 
odolnost a ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální. V důsledku toho 
by měla být uložena omezení týkající se 
velikosti a právního postavení příjemců. 
Podpora by měla být navíc omezena na 
činnosti, které jsou prospěšné také 
z hlediska biologické rozmanitosti 
a klimatu. Plány správy lesů, včetně 
opatření na podporu biologické 
rozmanitosti, s cílem dosáhnout 
znatelného pokroku v oblasti ochrany 
stavu biologické rozmanitosti druhů 
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potenciálu by měl být podmíněn úředním 
uznáním veřejné vědecké organizace. 
Opatření týkající se lesnictví by mělo být 
přijato na základě závazků učiněných Unií 
a členskými státy na mezinárodní úrovni 
a být založeno na celostátních nebo 
regionálních plánech členských států pro 
lesnictví nebo rovnocenných nástrojích, 
které by měly brát v úvahu závazky přijaté 
na ministerských konferencích týkajících 
se ochrany lesů v Evropě. Mělo by 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesního hospodářství16. S cílem 
zajistit, aby zalesňování zemědělské půdy 
bylo v souladu s cíli politiky životního 
prostředí, by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

a přírodních stanovišť, která závisí na 
lesnictví nebo jsou jím ovlivňována, by 
měly být podmínkou pro všechny lesy, jež 
získají prostředky v rámci programů 
rozvoje venkova v souladu se strategií EU 
v oblasti biologické rozmanitosti.
Preventivní opatření proti požárům by se 
měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru. 
Všechna preventivní opatření by měla být 
součástí plánu na ochranu lesů. Výskyt 
přírodní katastrofy v případě opatření 
k obnovení poškozeného lesnického 
potenciálu by měl být podmíněn úředním 
uznáním veřejné vědecké organizace. 
Opatření týkající se lesnictví by mělo být 
přijato na základě závazků učiněných Unií 
a členskými státy na mezinárodní úrovni 
a být založeno na celostátních nebo 
regionálních plánech členských států pro 
lesnictví nebo rovnocenných nástrojích, 
které by měly brát v úvahu závazky přijaté 
na ministerských konferencích týkajících 
se ochrany lesů v Evropě. Mělo by 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesního hospodářství16. Veškerá 
podpora opatření týkajících se lesů může 
být podmíněna dodržením norem v oblasti 
osvědčených postupů v odvětví lesnictví. S 
cílem zajistit, aby zalesňování zemědělské 
půdy bylo v souladu s cíli politiky 
životního prostředí, by na Komisi měla být 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.
K zalesňování bude přikročeno v případě, 
že budou využity původní druhy stromů 
přizpůsobené místu. Jakékoli zalesňování 
se navíc nesmí konat na trvalých 
pastvinách a nemělo by poškozovat 
biologickou rozmanitost nebo životní 
prostředí.
Veškerá podpora pro využívání a produkci 
bioenergie by měla být založena na 
kritériích týkajících udržitelnosti. Pokud 



AM\903101CS.doc 71/164 PE489.640v01-00

CS

na úrovni EU nebyla stanovena žádná 
právně závazná kritéria udržitelnosti 
v oblasti pevné a plynné biomasy, zahrnou 
členské státy kritéria udržitelnosti 
v oblasti pevné a plynné biomasy do svých 
programů rozvoje venkova.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Christa Klaß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, jejichž 
cílem je zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu vlastníků lesů, 
a nevýnosné investice, které zvyšují 

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. Přesné 
provádění udržitelného obhospodařování 
lesů, využívání nevyužitých lesních zdrojů 
a dřeva a větší využívání dřeva mohou být 
rozhodujícím přínosem pro dosažení cílů 
EU v oblasti klimatu a rozsáhlých cílů 
strategie Evropa 2020. V programovém 
období 2007–2013 zahrnovala řada 
opatření různé druhy podpory pro investice 
do lesnictví a obhospodařovaní lesů.  V 
zájmu zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
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odolnost a ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální. V důsledku toho 
by měla být uložena omezení týkající se 
velikosti a právního postavení příjemců. 
Preventivní opatření proti požárům by se 
měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru. 
Všechna preventivní opatření by měla být 
součástí plánu na ochranu lesů. Výskyt 
přírodní katastrofy v případě opatření 
k obnovení poškozeného lesnického 
potenciálu by měl být podmíněn úředním 
uznáním veřejné vědecké organizace. 
Opatření týkající se lesnictví by mělo být 
přijato na základě závazků učiněných Unií 
a členskými státy na mezinárodní úrovni 
a být založeno na celostátních nebo 
regionálních plánech členských států pro 
lesnictví nebo rovnocenných nástrojích, 
které by měly brát v úvahu závazky přijaté 
na ministerských konferencích týkajících 
se ochrany lesů v Evropě. Mělo by 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesního hospodářství. S cílem 
zajistit, aby zalesňování zemědělské půdy 
bylo v souladu s cíli politiky životního 
prostředí, by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, jejichž 
cílem je zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu vlastníků lesů, 
a nevýnosné investice, které zvyšují 
odolnost a ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální. V důsledku toho 
by měla být uložena omezení týkající se 
velikosti a právního postavení příjemců. 
Preventivní opatření proti požárům by se 
měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru. 
Všechna preventivní opatření by měla být 
součástí plánu na ochranu lesů. Výskyt 
přírodní katastrofy v případě opatření 
k obnovení poškozeného lesnického 
potenciálu by měl být podmíněn úředním 
uznáním veřejné vědecké organizace. 
Opatření týkající se lesnictví by mělo být 
přijato na základě závazků učiněných Unií 
a členskými státy na mezinárodní úrovni 
a být založeno na celostátních nebo 
regionálních plánech členských států pro 
lesnictví nebo rovnocenných nástrojích, 
které by měly brát v úvahu závazky přijaté 
na ministerských konferencích týkajících 
se ochrany lesů v Evropě. Mělo by 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesního hospodářství. S cílem 
zajistit, aby zalesňování zemědělské půdy 
bylo v souladu s cíli politiky životního 
prostředí, by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, jejichž 
cílem je zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu vlastníků lesů, 
a nevýnosné investice, které zvyšují 
odolnost a ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální. V důsledku toho 
by měla být uložena omezení týkající se 
velikosti a právního postavení příjemců. 
Preventivní opatření proti požárům by se 
měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru. 
Všechna preventivní opatření by měla být 
součástí plánu na ochranu lesů. Výskyt 
přírodní katastrofy v případě opatření 
k obnovení poškozeného lesnického 

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, jejichž 
cílem je zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu vlastníků lesů
a lesních pracovníků a nevýnosné 
investice, které zvyšují odolnost 
a ekologickou hodnotu lesních ekosystémů. 
Podpora by měla zamezit narušení 
hospodářské soutěže a být z hlediska trhu 
neutrální. V důsledku toho by měla být 
uložena omezení týkající se velikosti 
a právního postavení příjemců produkce 
dřeva. Tato omezení by se neměla týkat 
podpory jiných lesních produktů než 
dřeva nebo investic do lesů z důvodů 
ekologických. Preventivní opatření proti 
požárům by se měla provádět v oblastech, 
které jsou členskými státy hodnoceny jako 
oblasti se středním či vysokým rizikem 
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potenciálu by měl být podmíněn úředním 
uznáním veřejné vědecké organizace. 
Opatření týkající se lesnictví by mělo být 
přijato na základě závazků učiněných Unií 
a členskými státy na mezinárodní úrovni 
a být založeno na celostátních nebo 
regionálních plánech členských států pro 
lesnictví nebo rovnocenných nástrojích, 
které by měly brát v úvahu závazky přijaté 
na ministerských konferencích týkajících 
se ochrany lesů v Evropě. Mělo by 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesního hospodářství16. S cílem 
zajistit, aby zalesňování zemědělské půdy 
bylo v souladu s cíli politiky životního 
prostředí, by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

požáru. Všechna preventivní opatření by 
měla být součástí plánu na ochranu lesů. 
Výskyt přírodní katastrofy v případě 
opatření k obnovení poškozeného 
lesnického potenciálu by měl být podmíněn 
úředním uznáním veřejné vědecké 
organizace. Opatření týkající se lesnictví 
by mělo být přijato na základě závazků 
učiněných Unií a členskými státy na 
mezinárodní úrovni a být založeno na 
celostátních nebo regionálních plánech 
členských států pro lesnictví nebo 
rovnocenných nástrojích, které by měly 
brát v úvahu závazky přijaté na 
ministerských konferencích týkajících se 
ochrany lesů v Evropě. Mělo by přispívat 
k provádění strategie Unie v oblasti lesního 
hospodářství16. S cílem zajistit, aby 
zalesňování zemědělské půdy bylo
v souladu s cíli politiky životního prostředí, 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
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umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, jejichž 
cílem je zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu vlastníků lesů, 
a nevýnosné investice, které zvyšují 
odolnost a ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální. V důsledku toho 
by měla být uložena omezení týkající se 
velikosti a právního postavení příjemců. 
Preventivní opatření proti požárům by se 
měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru. 
Všechna preventivní opatření by měla být 
součástí plánu na ochranu lesů. Výskyt 
přírodní katastrofy v případě opatření 
k obnovení poškozeného lesnického 
potenciálu by měl být podmíněn úředním 
uznáním veřejné vědecké organizace. 
Opatření týkající se lesnictví by mělo být 
přijato na základě závazků učiněných Unií 
a členskými státy na mezinárodní úrovni 
a být založeno na celostátních nebo 
regionálních plánech členských států pro 
lesnictví nebo rovnocenných nástrojích, 
které by měly brát v úvahu závazky přijaté 
na ministerských konferencích týkajících 
se ochrany lesů v Evropě. Mělo by 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesního hospodářství. S cílem 
zajistit, aby zalesňování zemědělské půdy 
bylo v souladu s cíli politiky životního 

umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových
lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, investice 
do přípravy a uchovávání lesní biomasy 
a zakládání ploch pro víceleté energetické 
plodiny, jejichž cílem je zlepšení 
hospodářského, inovativního
a environmentálního profilu vlastníků lesů, 
a nevýnosné investice, které zvyšují 
odolnost a ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální. V důsledku toho 
by měla být uložena omezení týkající se 
velikosti a právního postavení příjemců. 
Preventivní opatření proti požárům by se 
měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru. 
Všechna preventivní opatření by měla být 
součástí plánu na ochranu lesů. Výskyt 
přírodní katastrofy v případě opatření 
k obnovení poškozeného lesnického 
potenciálu by měl být podmíněn úředním 
uznáním veřejné vědecké organizace. 
Opatření týkající se lesnictví by mělo být 
přijato na základě závazků učiněných Unií 
a členskými státy na mezinárodní úrovni 
a být založeno na celostátních nebo 
regionálních plánech členských států pro 
lesnictví nebo rovnocenných nástrojích, 
které by měly brát v úvahu závazky přijaté 
na ministerských konferencích týkajících 
se ochrany lesů v Evropě. Mělo by 
přispívat k provádění strategie Unie 
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prostředí, by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

v oblasti lesního hospodářství. S cílem 
zajistit, aby zalesňování zemědělské půdy 
bylo v souladu s cíli politiky životního 
prostředí, by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Seskupení producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 
a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování seskupení producentů. Aby bylo 
zajištěno co nejlepší využití omezených 
finančních zdrojů, měla by podporu 
využívat pouze seskupení producentů, 
která jsou způsobilá jako malé a střední 
podniky. K zajištění toho, že se seskupení 
producentů stane životaschopným 
subjektem, by jako podmínka pro uznání
seskupení producentů ze strany členských 
států měl být předložen podnikatelský plán. 
Aby se zamezilo poskytování provozní 
podpory a zachovala motivační úloha 
podpory, měla by být maximální doba 
jejího poskytování omezena na pět let.

(27) Seskupení producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 
a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování seskupení producentů, sdružení 
takových seskupení, řídící družstva a jiné 
druhy sdružujících orgánů. Aby byla 
podpořena koncentrace nabídky, měly by 
být vytvořeny další formy podpory 
převyšující ty, které jsou poskytovány na 
zřizování výše uvedených orgánů. K 
zajištění toho, že se seskupení producentů 
nebo jiný druh výše uvedeného seskupení 
stane životaschopným subjektem, by jako 
podmínka pro uznání takových orgánů ze 
strany členských států měl být předložen 
podnikatelský nebo akční plán.  Aby se 
zamezilo poskytování provozní podpory 
a zachovala motivační úloha podpory, měla 
by být maximální doba jejího poskytování 
omezena na pět let.

Or. es
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Pozměňovací návrh 148
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Seskupení producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 
a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování seskupení producentů. Aby bylo 
zajištěno co nejlepší využití omezených 
finančních zdrojů, měla by podporu 
využívat pouze seskupení producentů, 
která jsou způsobilá jako malé a střední 
podniky. K zajištění toho, že se seskupení 
producentů stane životaschopným 
subjektem, by jako podmínka pro uznání 
seskupení producentů ze strany členských 
států měl být předložen podnikatelský plán. 
Aby se zamezilo poskytování provozní 
podpory a zachovala motivační úloha 
podpory, měla by být maximální doba 
jejího poskytování omezena na pět let.

(27) Seskupení producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 
a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování seskupení producentů s jasným 
cílem pomoci zemědělcům zlepšit jejich 
vyjednávací pozici v rámci potravinového 
řetězce.  Aby bylo zajištěno co nejlepší 
využití omezených finančních zdrojů, měla 
by podporu využívat pouze seskupení 
producentů, která jsou způsobilá jako malé 
a střední podniky. K zajištění toho, že se 
seskupení producentů stane 
životaschopným subjektem, by jako 
podmínka pro uznání seskupení producentů 
ze strany členských států měl být předložen 
podnikatelský plán. Aby se zamezilo 
poskytování provozní podpory a zachovala 
motivační úloha podpory, měla by být 
maximální doba jejího poskytování 
omezena na pět let.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Seskupení producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 

(27) Seskupení producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 
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a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování seskupení producentů. Aby bylo 
zajištěno co nejlepší využití omezených 
finančních zdrojů, měla by podporu 
využívat pouze seskupení producentů, 
která jsou způsobilá jako malé a střední 
podniky. K zajištění toho, že se seskupení 
producentů stane životaschopným 
subjektem, by jako podmínka pro uznání 
seskupení producentů ze strany členských 
států měl být předložen podnikatelský plán. 
Aby se zamezilo poskytování provozní 
podpory a zachovala motivační úloha 
podpory, měla by být maximální doba 
jejího poskytování omezena na pět let.

a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování a předimenzování organizací 
producentů, a to prostřednictvím sloučení, 
zvýšení počtu členů nebo diferenciací.  
Aby bylo zajištěno co nejlepší využití 
omezených finančních zdrojů, měly by 
podporu využívat pouze organizace
producentů, která jsou způsobilá jako malé 
a střední podniky. K zajištění toho, že se 
organizace producentů stane 
životaschopným subjektem, by jako 
podmínka pro uznání organizace
producentů ze strany členských států měl 
být předložen podnikatelský plán. Aby se 
zamezilo poskytování provozní podpory 
a zachovala motivační úloha podpory, měla 
by být maximální doba jejího poskytování 
omezena na pět let.

Or. pt

Pozměňovací návrh 150
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Seskupení producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 
a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování seskupení producentů. Aby bylo 
zajištěno co nejlepší využití omezených 
finančních zdrojů, měla by podporu 
využívat pouze seskupení producentů, 
která jsou způsobilá jako malé a střední 
podniky. K zajištění toho, že se seskupení 
producentů stane životaschopným 
subjektem, by jako podmínka pro uznání 
seskupení producentů ze strany členských 

(27) Organizace producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 
a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování nebo rozšiřování organizací
producentů.  Aby bylo zajištěno co nejlepší 
využití omezených finančních zdrojů, měly
by podporu využívat pouze organizace
producentů, která jsou způsobilá jako malé 
a střední podniky. K zajištění toho, že se 
organizace producentů stane 
životaschopným subjektem, by jako 
podmínka pro uznání organizace
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států měl být předložen podnikatelský plán. 
Aby se zamezilo poskytování provozní 
podpory a zachovala motivační úloha 
podpory, měla by být maximální doba 
jejího poskytování omezena na pět let.

producentů ze strany členských států měl 
být předložen podnikatelský plán. Aby se 
zamezilo poskytování provozní podpory 
a zachovala motivační úloha podpory, měla 
by být maximální doba jejího poskytování 
omezena na pět let.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce přednostně podporovat v tom, 
aby sloužili společnosti jako celku tím, že 
zavedou nebo budou nadále používat 
zemědělské postupy, které přispívají 
k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků. Výsledky uznaných 
agroenvironmentálních opatření by měly 
přispět k naplnění ekologických závazků 
v kontextu režimu přímých plateb. V 
mnoha případech znásobují synergie 
vyplývající ze závazků, které přijala 
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přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25 
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

společně skupina zemědělců, přínosy pro 
životní prostředí a klima. Společná 
opatření však znamenají dodatečné 
transakční náklady, které by měly být 
přiměřeně kompenzovány. Aby bylo 
zajištěno, že zemědělci budou schopni 
náležitě dodržovat závazky, které přijali, 
měly by se členské státy vynasnažit, aby 
jim poskytly potřebné dovednosti 
a znalosti.  Členské státy by měly zachovat 
úsilí, které vynakládaly během 
programového období 2007–2013, a musí 
vynaložit minimálně 25 % celkového 
příspěvku z EZFRV na každý program 
rozvoje venkova na opatření v oblasti 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně a obhospodařování půdy, 
a to prostřednictvím 
agroenvironmentálních-klimatických 
operací, ekologického zemědělství a plateb 
oblastem s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními. Vedoucí 
zemědělských podniků by měli být pro toto 
opatření přednostně způsobilí. 

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
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a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti.
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
25 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti.

Or. es

Odůvodnění

Na takové činnosti ve všech členských státech nebo v regionech EU by nemělo být určeno 
minimální procento z prostředků EZFRV, především by se nemělo jednat o tak vysoké 
procento.  V takovém případě by se totiž mohlo zabránit snahám o řešení velmi rozličných 
situací a pozornost věnovaná jiným prioritám rozvoje venkova by mohla být omezena.  To 
platí o to víc, že první pilíř zavedl nové povinnosti v oblasti životního prostředí, které souvisí 
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s přímými platbami.

Pozměňovací návrh 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
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dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
25 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013.

Or. it

Pozměňovací návrh 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
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přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
25 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat ekologické 
požadavky prostřednictvím opatření 
souvisejících s lesnickými opatřeními, 
platbami v rámci sítě Natura 2000 
a rámcové směrnice o vodě a platbami
oblastem s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
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zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
25 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima.
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Stanovení části celkového příspěvku 
z EZFRV na každý program rozvoje 
venkova je v kompetenci členského státu 
a slouží na opatření v oblasti zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se této 
změně a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 156
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit jako 
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% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

orientační údaj minimálně 25 % 
celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací a ekologického 
zemědělství, plateb v rámci sítě Natura 
2000 a rámcové směrnice o vodě, plateb 
oblastem s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními a opatření 
souvisejících s výrobními postupy 
a systémy, které na základě důkazů 
poskytnutých členskými státy prokazatelně 
přispívají ke zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně.

Or. pt

Pozměňovací návrh 157
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře přechodu zemědělství 
k pokročilým udržitelným systémům 
zemědělství a při souhrnném řešení 
agroenvironmentálních problémů 
prostřednictvím např. vodního 
hospodářství, biologické rozmanitosti, 
získávání kompostu a udržování 
ekosystémů.  Měly by zemědělce a ostatní 
správce půdy dále podporovat v tom, aby 
sloužili společnosti jako celku tím, že 
zavedou nebo budou nadále používat 
zemědělské postupy, které přispívají 
k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
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ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetické rozmanitosti 
v zemědělství, jejímu udržitelnému 
využívání a rozvoji a dalším potřebám 
zemědělských systémů vysoké přírodní 
hodnoty. Platby by měly kompenzovat 
investice příjemců do zlepšování 
environmentálního a klimatického profilu 
jejich podniků prostřednictvím řešení 
nových problémů, jako je změna klimatu, 
obnovitelné zdroje energie, biologická 
rozmanitost a vodní a půdní hospodářství. 
V mnoha případech znásobují synergie 
vyplývající ze závazků, které přijala 
společně skupina zemědělců, přínosy pro 
životní prostředí a klima. Společná 
opatření však znamenají dodatečné 
transakční náklady, které by měly být 
přiměřeně kompenzovány. Aby bylo 
zajištěno, že zemědělci a ostatní správci 
půdy jsou schopni náležitě dodržovat 
závazky, které přijali, měly by se členské 
státy vynasnažit, aby jim poskytly potřebné 
dovednosti a znalosti. Členské státy by 
měly zachovat úsilí, které vynakládaly 
během programového období 2007–2013, 
a musí vynaložit minimálně 30 % 
celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb v rámci sítě Natura 
2000 a rámcové směrnice o vodě. Členské 
státy budou muset nabídnout opatření na 
střídání plodin.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zahrnovat opatření, která podpoří plnění 
podmínek stanovených v článku 32 
kapitole 2 hlavě III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, s cílem dále podpořit jejich 
přínos pro životní prostředí. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
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v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
50 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím opatření podle priorit 4 
a 5.

Or. en

Odůvodnění

Agroenvironmentální systémy prokázaly svůj význam a jsou i nadále nejlepším mechanismem 
pro dosažení výsledků pro životní prostředí, zejména pokud jde o povinnost spolufinancování, 
a měly by proto být posíleny. S cílem dále stimulovat přínos ekologicky zaměřených závazků 
podle ekologických plateb 1. pilíře pro životní prostředí, je třeba v agroenvironmentálním 
mechanismu podporovat pozitivní správu.

Pozměňovací návrh 159
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
veřejném environmentálním zboží 
a službách.  Měly by zemědělce a ostatní 
správce půdy dále podporovat v tom, aby 
sloužili společnosti jako celku tím, že 
zavedou nebo budou nadále používat 
zemědělské postupy, které přispívají 
k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně, souvisejí 
s půdou a jsou slučitelné s ochranou 
a zlepšováním životního prostředí, krajiny 
a jejích vlastností, přírodních zdrojů, půdy, 
biologické rozmanitosti a genetické 
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ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

rozmanitosti. V této souvislosti by zvláštní 
pozornost měla být věnována ochraně 
genetických zdrojů v zemědělství a dalším 
potřebám zemědělských systémů vysoké 
přírodní hodnoty. Platby by měly přispívat 
k uhrazení dodatečných nákladů a ušlých 
příjmů v důsledku přijatých závazků 
a měly by zahrnovat pouze závazky nad 
rámec příslušných závazných norem 
a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy zachovají úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
40 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických opatření a opatření v oblasti
ekologického zemědělství a plateb 
oblastem, kterých se týká provádění 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně 
žijících ptáků nebo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky. Je třeba věnovat zvláštní 
pozornost přechodu mezi současnými 
a budoucími agroenvironmentálními 
a klimatickými závazky, které přijímají 
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zemědělci a správci půdy, a přihlédnout ke 
změně výchozí hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
veřejném environmentálním zboží
a službách. Měly by zemědělce a ostatní 
správce půdy dále podporovat v tom, aby 
sloužili společnosti jako celku tím, že 
zavedou nebo budou nadále používat 
zemědělské postupy, které přispívají 
k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně, souvisejí 
s půdou a jsou slučitelné s ochranou 
a zlepšováním životního prostředí, krajiny 
a jejích vlastností, přírodních zdrojů, půdy, 
biologické rozmanitosti a genetické 
rozmanitosti. V této souvislosti by zvláštní 
pozornost měla být věnována ochraně 
genetických zdrojů v zemědělství a dalším 
potřebám zemědělských systémů vysoké 
přírodní hodnoty. Platby by měly přispívat 
k uhrazení dodatečných nákladů a ušlých 
příjmů v důsledku přijatých závazků 
a měly by zahrnovat pouze závazky nad 
rámec příslušných závazných norem 
a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
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správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 35
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními, plateb 
v rámci sítě Natura 2000 a rámcové 
směrnice o vodě, investic na zvýšení 
odolnosti a ekologické hodnoty lesních 
ekosystémů, lesnicko-environmentálních 
a klimatických služeb a ochrany lesů. Je 
třeba věnovat zvláštní pozornost přechodu 
mezi současnými a budoucími 
agroenvironmentálními a klimatickými 
závazky, které přijímají zemědělci 
a správci půdy, a přihlédnout ke změně 
výchozí hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
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zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 30 
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, plateb ekologického 
zemědělství a plateb oblastem se 
zvláštními omezeními a výraznými 
přírodními omezeními, zejména těmi, 
které jsou způsobeny suchými nebo 
vlhkými podmínkami nebo kvalitou půdy 
nebo plochy.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
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poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25 
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
25 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství, lesnictví a plateb v rámci sítě 
Natura 2000 a plateb oblastem 
s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními a plateb oblastem, kterých se 
týká provádění směrnice Rady 92/43/EHS 
ze dne 21. května 1992 o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků nebo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky. 

Or. es

Odůvodnění

Veškerá opatření, která mají svůj význam pro priority Unie v oblasti rozvoje venkova 
v souladu s přílohou V návrhu nařízení, by měla být zahrnuta. Opatření v oblasti lesnictví 
(články 22, 23, 24 a 35) a podpora sítě Natura 2000 a rámcové směrnice o vodě zahrnuté ve 
stávající ose II by proto měly být začleněny.

Pozměňovací návrh 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
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úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25 
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců 
nebo jiných správců půdy, přínosy pro 
životní prostředí a klima. Společná 
opatření však znamenají dodatečné 
transakční náklady, které by měly být 
přiměřeně kompenzovány. Aby bylo 
zajištěno, že zemědělci a ostatní správci 
půdy jsou schopni náležitě dodržovat 
závazky, které přijali, měly by se členské 
státy vynasnažit, aby jim poskytly potřebné 
dovednosti a znalosti. Členské státy 
zachovají úsilí, které vynakládaly během 
programového období 2007–2013, a musí 
vynaložit minimálně 25 % celkového 
příspěvku z EZFRV na každý program 
rozvoje venkova na opatření v oblasti 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně a obhospodařování půdy, 
a to prostřednictvím 
agroenvironmentálních-klimatických 
opatření a opatření v oblasti ekologického 
zemědělství a plateb oblastem, kterých se 
týká provádění směrnice Rady 92/43/EHS 
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ze dne 21. května 1992 o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků nebo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení by se měla týkat oblastí zahrnutých do směrnice o ptácích a další oblastí.

Pozměňovací návrh 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
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přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25 
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25 
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství, lesnictví a plateb v rámci sítě 
Natura 2000 a rámcové směrnice o vodě 
a plateb oblastem s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními.

Or. es

Odůvodnění

Veškerá opatření uvedená v příloze V návrhu nařízení mají svůj význam pro priority Unie 
v oblasti rozvoje venkova, jejichž cílem je zlepšení ekosystémů a řízení přírodních zdrojů, 
a pomáhají v přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, měla by proto být zahrnuta. 

Pozměňovací návrh 165
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a mohou vynaložit minimálně 
25 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
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prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

Or. bg

Pozměňovací návrh 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Zásada smluvní povinnosti platné 
pro všechny členské státy by měla být 
založena na stanovení minimálního 
percentuálního poměru po přidělení 
rozpočtu pro rozvoj venkova. Čerpací 
kapacita opatření v oblasti životního 
prostředí by měla být stanovena ve vztahu 
k druhům způsobilých výdajů, na základě 
zkušeností z provádění opatření 
ve stávajícím programovém období. 
Celkový příspěvek EZFRV na 
přizpůsobení se klimatické změně by měl 
být i nadále 25 %, neboť klimatické 
podmínky nemohou být považovány za 
realistické řešení čerpání finančních 
prostředků a konkrétních potřeb rozvoje 
členských států. V oblastech, které se 
potýkají s přírodními omezeními a 
s omezeními ekologického zemědělství, by 
měla být posílena působnost opatření 
souvisejících se životním prostředím 
a zároveň by měla být brána v potaz 
opatření, jako je síť Natura 2000, 
rámcová směrnice o vodě, první 
zalesňování, opatření v oblasti 
neproduktivních investic, lesního 
prostředí a vytváření zemědělsko-
lesnických systémů a opatření týkající se 
životního prostředí v rámci iniciativy 
LEADER. 
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Or. ro

Pozměňovací návrh 167
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Platby určené k přechodu na 
ekologické zemědělství či zachování 
ekologického zemědělství by měly 
zemědělce vybízet k účasti v těchto 
režimech, a reagovat tudíž na rostoucí 
požadavky na používání zemědělských 
postupů, které jsou šetrné k životnímu 
prostředí, a vysokých norem dobrých 
životních podmínek zvířat. K zvýšení 
synergií v oblasti přínosů pro biologickou 
rozmanitost, které jsou zajištěny 
opatřením, je nutno podporovat kolektivní 
smlouvy nebo spolupráci mezi zemědělci 
s cílem pokrýt větší přilehlé oblasti. Aby se 
zabránilo rozsáhlému návratu zemědělců 
k tradičnímu zemědělskému hospodaření, 
je nutno podporovat opatření týkající se 
přechodu na ekologické zemědělství 
i zachování ekologického zemědělství. 
Platby by měly přispívat k uhrazení 
dodatečných vzniklých nákladů a ušlých 
příjmů v důsledku závazku a měly by 
zahrnovat pouze závazky nad rámec 
příslušných závazných norem 
a požadavků.

(30) Platby určené k přechodu na 
ekologické zemědělství či zachování 
ekologického zemědělství by měly 
zemědělce vybízet k účasti v těchto 
režimech, a reagovat tudíž na rostoucí 
požadavky na používání zemědělských 
postupů, které jsou šetrné k životnímu 
prostředí, a vysokých norem dobrých 
životních podmínek zvířat. K zvýšení 
synergií v oblasti přínosů pro biologickou 
rozmanitost, které jsou zajištěny 
opatřením, je nutno podporovat kolektivní 
smlouvy nebo spolupráci mezi zemědělci 
s cílem pokrýt větší přilehlé oblasti.

Or. de

Pozměňovací návrh 168
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32



AM\903101CS.doc 103/164 PE489.640v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Platby pro zemědělce v horských 
oblastech nebo v jiných oblastech 
s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními by měly prostřednictvím 
vybízení k trvalému využívání zemědělské 
půdy přispívat k zachování venkovské 
krajiny a k zachování a podpoře 
udržitelných systémů zemědělského 
hospodaření. Aby byla zajištěna účinnost 
této podpory, měly by platby poskytnout 
zemědělcům kompenzaci za ušlé příjmy 
a dodatečné náklady spojené se 
znevýhodněním dotyčné oblasti.

(32) Platby pro zemědělce v horských 
oblastech, v nejvzdálenějších oblastech
nebo v jiných oblastech s přírodními či 
jinými zvláštními omezeními by měly 
prostřednictvím vybízení k trvalému 
využívání zemědělské půdy přispívat 
k zachování venkovské krajiny a 
k zachování a podpoře udržitelných 
systémů zemědělského hospodaření. Aby 
byla zajištěna účinnost této podpory, měly 
by platby poskytnout zemědělcům 
kompenzaci za ušlé příjmy a dodatečné 
náklady spojené se znevýhodněním 
dotyčné oblasti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Je nutno 
přijmout přechodná opatření s cílem 
usnadnit postupné ukončování plateb 
v oblastech, které v důsledku uplatňování 
těchto kritérií již nebudou považovány za 
oblasti s přírodními omezeními.

(33) K zajištění účinného využívání fondů
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
kritéria podložená spolehlivými vědeckými 
důkazy, která zohledňují zvláštní 
vlastnosti a cíle v oblasti rozvoje těchto 
oblastí a svým charakterem odpovídají 
přírodnímu znevýhodnění, kterému tyto 
oblasti čelí, stejně jako druhu produkce 
nebo hospodářské struktuře zemědělských 
podniků v dané oblasti. Komise by do 
31. prosince 2015 měla předložit nový 
návrh týkající se příslušných kritérií 
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založených na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 5. května 2010 
(2009/2156(INI)).

Or. de

Odůvodnění

Výsledek zprávy Komise o lepší orientaci podpory pro zemědělské podniky, které se nalézají 
v oblastech s přírodním znevýhodněním, není uspokojivý. Komise by měla pracovat na novém 
legislativním návrhu, přičemž by měla zohlednit skutečnost, že zemědělské podniky s různými 
druhy produkce v různých oblastech se potýkají s různými náklady a výdaji. Do té doby by se 
členské státy měly řídit předchozími systémy.

Pozměňovací návrh 170
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Je nutno 
přijmout přechodná opatření s cílem 
usnadnit postupné ukončování plateb 
v oblastech, které v důsledku uplatňování 
těchto kritérií již nebudou považovány za 
oblasti s přírodními omezeními.

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Komise 
by do 31. prosince 2015 měla předložit 
legislativní návrh závazných 
biofyzikálních kritérií, odpovídajících 
prahových hodnot, které mají být použity 
pro budoucí vymezení, a vhodných 
upřesňujících pravidel a přechodných 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Diane Dodds
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Je nutno 
přijmout přechodná opatření s cílem 
usnadnit postupné ukončování plateb 
v oblastech, které v důsledku uplatňování 
těchto kritérií již nebudou považovány za 
oblasti s přírodními omezeními.

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Komise 
by do 31. prosince 2015 měla předložit 
legislativní návrh závazných 
biofyzikálních kritérií, odpovídajících 
prahových hodnot, které mají být použity 
pro budoucí vymezení, a vhodných 
upřesňujících pravidel a přechodných 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Je nutno 
přijmout přechodná opatření s cílem 
usnadnit postupné ukončování plateb 
v oblastech, které v důsledku uplatňování 
těchto kritérií již nebudou považovány za 
oblasti s přírodními omezeními.

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními by 
těmito kritérii měla být socioekonomická 
a biofyzikální kritéria. 



PE489.640v01-00 106/164 AM\903101CS.doc

CS

Or. pt

Pozměňovací návrh 173
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Je nutno 
přijmout přechodná opatření s cílem 
usnadnit postupné ukončování plateb 
v oblastech, které v důsledku uplatňování 
těchto kritérií již nebudou považovány za 
oblasti s přírodními omezeními.

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti, 
nejvzdálenější oblasti a oblasti 
s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Je nutno 
přijmout přechodná opatření s cílem 
usnadnit postupné ukončování plateb 
v oblastech, které v důsledku uplatňování 
těchto kritérií již nebudou považovány za 
oblasti s přírodními omezeními.

Or. pt

Pozměňovací návrh 174
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) I nadále by měly být poskytovány 
platby vlastníkům lesů, kteří poskytují 
služby v oblasti ochrany lesa, jež jsou 
environmentální či šetrné vůči klimatu, 
tím, že přijmou závazky týkající se zvýšení 
biologické rozmanitosti, zachování 
cenných lesních ekosystémů, zlepšení 
jejich potenciálu pro zmírňování změny 

(35) I nadále by měly být poskytovány 
platby vlastníkům lesů, kteří poskytují 
služby v oblasti ochrany lesa, jež jsou 
environmentální či šetrné vůči klimatu, 
tím, že přijmou závazky týkající se 
zachování a zvýšení biologické 
rozmanitosti, zachování cenných lesních 
ekosystémů, zlepšení jejich potenciálu pro 
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klimatu a přizpůsobení se této změně 
a posílení ochranného významů lesů 
z hlediska eroze půdy, zachování vodních 
zdrojů a přírodních nebezpečí. V této 
souvislosti je nutno věnovat zvláštní 
pozornost ochraně a podpoře lesních 
genetických zdrojů. Platby by měly být
poskytnuty na lesnicko-environmentální
závazky, které jdou nad rámec příslušných 
závazných norem stanovených ve 
vnitrostátních právních předpisech. Aby 
bylo zajištěno účinné a účelné využívání 
rozpočtových zdrojů z EZFRV, měla by 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o druhy operací, které 
jsou způsobilé pro podporu v rámci tohoto 
opatření.

zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně a posílení ochranného 
významů lesů z hlediska zachování lesů, 
eroze půdy, zachování vodních zdrojů 
a přírodních nebezpečí.  V této souvislosti 
je nutno věnovat zvláštní pozornost 
ochraně a podpoře lesních genetických 
zdrojů. Platby budou poskytnuty na 
dodatečně vzniklé náklady a ušlé příjmy 
způsobené lesnicko-environmentálními
závazky, které jdou nad rámec příslušných 
závazných norem stanovených ve 
vnitrostátních právních předpisech.  Aby 
bylo zajištěno účinné a účelné využívání 
rozpočtových zdrojů z EZFRV, měla by 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o druhy operací, které 
jsou způsobilé pro podporu v rámci tohoto 
opatření.

Or. bg

Pozměňovací návrh 175
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V programovém období 2007–2013 
byl v rámci politiky rozvoje venkova 
výslovně podporován pouze jeden druh 
spolupráce, a to spolupráce při vývoji 
nových produktů, postupů a technologií 
v zemědělství, potravinářství a lesnictví. 
Podpora tohoto druhu spolupráce je 
i nadále nutná, měla by však být 
přizpůsobena, aby lépe vyhovovala 
požadavkům znalostní ekonomiky. V této 
souvislosti by měla být stanovena možnost 
financovat v rámci tohoto opatření 
projekty jednoho hospodářského subjektu 
pod podmínkou, že dosažené výsledky 

(36) Budoucnost zemědělství 
a udržitelného rozvoje venkovských 
oblastí závisí převážně na schopnosti 
zemědělců (zejména drobných zemědělců 
a mladých zemědělců), malých a středních 
podniků a sítí rozvoje venkova 
spolupracovat a účastnit se společných 
projektů a investic s cílem dosáhnout 
společného přínosu pro všechny subjekty, 
a to v protikladu k ničivé logice 
konkurence. Je zřejmé, že podpora široké
škály druhů spolupráce s velkým spektrem 
příjemců může přispět k dosažení cílů 
politiky rozvoje venkova tím, že 
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budou šířeny, a bude tudíž dosaženo šíření 
nových postupů, procesů nebo produktů. 
Mimoto je zřejmé, že podpora mnohem 
širší škály druhů spolupráce s širším
spektrem příjemců od malých 
hospodářských subjektů po ty větší může 
přispět k dosažení cílů politiky rozvoje 
venkova tím, že hospodářským subjektům 
ve venkovských oblastech pomůže 
překonat ekonomická, environmentální 
a jiná znevýhodnění plynoucí 
z roztříštěnosti. Opatření by se proto mělo 
rozšířit. Podpora pro malé hospodářské 
subjekty určená na organizaci společných 
pracovních procesů a sdílení zařízení 
a zdrojů by jim měla pomoci stát se 
ekonomicky životaschopnými navzdory 
malé velikosti. Podpora horizontální 
a vertikální spolupráce mezi účastníky 
dodavatelského řetězce, jakož i propagační 
činnosti v místním kontextu by měly 
urychlit ekonomicky racionální rozvoj 
krátkých dodavatelských řetězců, místních 
trhů a místních potravinových řetězců. 
Podpora společných přístupů k projektům 
a postupům v oblasti ochrany životního 
prostředí by měla pomoci zajistit větší 
a soudržnější přínosy v oblasti životního 
prostředí a klimatu, než by mohly zajistit 
jednotlivé hospodářské subjekty, které by 
jednaly bez ohledu na ostatní (například 
prostřednictvím postupů používaných na 
větších souvislých pozemcích). Podpora 
v těchto různých oblastech by měla být 
poskytnuta v různých podobách. Uskupení 
a sítě jsou obzvláště důležité pro sdílení 
odborných znalostí a rovněž rozvoj nových 
a specializovaných odborných znalostí, 
služeb a produktů. Důležitými nástroji 
k ověření obchodní využitelnosti 
technologií, metod a postupů v různých 
kontextech a v případě potřeby k jejich 
přizpůsobení jsou pilotní projekty. 
Operační skupiny jsou hlavním prvkem 
evropského inovačního partnerství (dále 
jen „EIP“) v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti. Další důležitý 
nástroj spočívá ve strategiích místního 

hospodářským subjektům ve venkovských 
oblastech pomůže překonat ekonomická, 
environmentální a jiná znevýhodnění 
plynoucí z roztříštěnosti. Podpora pro malé 
hospodářské subjekty určená na organizaci 
společných pracovních procesů a sdílení 
zařízení a zdrojů by jim měla pomoci stát 
se ekonomicky, environmentálně 
a sociálně úspěšnými a udržitelnými
navzdory malé velikosti. Podpora 
horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky dodavatelského řetězce, jakož 
i propagační činnosti v místním kontextu 
by měly urychlit ekonomicky racionální 
rozvoj krátkých dodavatelských řetězců, 
místních trhů a místních potravinových 
řetězců. Podpora společných přístupů 
k projektům a postupům v oblasti ochrany 
životního prostředí by měla pomoci zajistit 
větší a soudržnější přínosy v oblasti 
životního prostředí a klimatu, než by 
mohly zajistit jednotlivé hospodářské 
subjekty, které by jednaly bez ohledu na 
ostatní (například prostřednictvím postupů 
používaných na větších souvislých 
pozemcích). Opatření by proto mělo být 
rozšířeno a podpořeno 80% mírou 
spolufinancování. Podpora v těchto 
různých oblastech by měla být poskytnuta 
v různých podobách. Uskupení a sítě jsou 
obzvláště důležité pro sdílení odborných 
znalostí a rovněž rozvoj nových 
a specializovaných odborných znalostí, 
služeb a produktů. Důležitými nástroji 
k ověření obchodní využitelnosti 
technologií, metod a postupů v různých 
kontextech a v případě potřeby k jejich 
přizpůsobení jsou pilotní projekty. 
Operační skupiny jsou hlavním prvkem 
evropského inovačního partnerství (dále 
jen „EIP“) v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti. Další důležitý 
nástroj spočívá ve strategiích místního 
rozvoje fungujících mimo rámec místního 
rozvoje na základě iniciativy LEADER –
mezi veřejnými a soukromými subjekty 
z venkovských a městských oblastí. Na 
rozdíl od iniciativy LEADER by tato 
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rozvoje fungujících mimo rámec místního 
rozvoje na základě iniciativy LEADER –
mezi veřejnými a soukromými subjekty 
z venkovských a městských oblastí. Na 
rozdíl od iniciativy LEADER by tato 
partnerství a strategie mohly být omezeny 
na jedno odvětví a/nebo na relativně 
specifické cíle v oblasti rozvoje, včetně 
výše zmíněných cílů. Pro podporu v rámci 
tohoto opatření by měly být způsobilé 
rovněž mezioborové organizace. Podpora 
by měla být omezena na dobu sedmi let 
vyjma společných environmentálních 
a klimatických opatření v řádně 
odůvodněných případech.

partnerství a strategie mohly být omezeny 
na jedno odvětví a/nebo na relativně 
specifické cíle v oblasti rozvoje, včetně 
výše zmíněných cílů. Pro podporu v rámci 
tohoto opatření by měly být způsobilé 
rovněž mezioborové organizace. Podpora 
by měla být omezena na dobu sedmi let 
vyjma společných environmentálních 
a klimatických opatření v řádně 
odůvodněných případech.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským 
a environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu by mělo být vytvořeno opatření 
k řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na 
uhrazení pojistného, které platí za 
pojištění úrody, hospodářských zvířat 
a plodin, a rovněž na zřizování 
vzájemných fondů a poskytování 
kompenzace vyplacené z těchto fondů 
zemědělcům za ztráty, které utrpěli 
v důsledku vypuknutí chorob zvířat či 
rostlin nebo ekologických katastrof. Měla 
by zahrnovat rovněž nástroj k stabilizaci 

vypouští se
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příjmu v podobě vzájemného fondu 
poskytujícího podporu zemědělcům, kteří 
se potýkají s výrazným poklesem příjmů. 
Aby bylo zajištěno, že se v celé Unii 
zachází se zemědělci stejně, že není 
narušena hospodářská soutěž a že jsou 
dodržovány mezinárodní závazky Unie, 
měly by být stanoveny zvláštní podmínky 
pro poskytování podpory v rámci těchto 
opatření. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským 
a environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu by mělo být vytvořeno opatření 
k řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na uhrazení 
pojistného, které platí za pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin, a rovněž na 
zřizování vzájemných fondů a poskytování 
kompenzace vyplacené z těchto fondů 
zemědělcům za ztráty, které utrpěli 
v důsledku vypuknutí chorob zvířat či 
rostlin nebo ekologických katastrof. Měla 

vypouští se
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by zahrnovat rovněž nástroj k stabilizaci 
příjmu v podobě vzájemného fondu 
poskytujícího podporu zemědělcům, kteří 
se potýkají s výrazným poklesem příjmů. 
Aby bylo zajištěno, že se v celé Unii 
zachází se zemědělci stejně, že není 
narušena hospodářská soutěž a že jsou 
dodržovány mezinárodní závazky Unie, 
měly by být stanoveny zvláštní podmínky 
pro poskytování podpory v rámci těchto 
opatření. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 178
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským 
a environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu by mělo být vytvořeno opatření 
k řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na 
uhrazení pojistného, které platí za 
pojištění úrody, hospodářských zvířat 
a plodin, a rovněž na zřizování 
vzájemných fondů a poskytování 
kompenzace vyplacené z těchto fondů 
zemědělcům za ztráty, které utrpěli 

vypouští se
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v důsledku vypuknutí chorob zvířat či 
rostlin nebo ekologických katastrof. Měla 
by zahrnovat rovněž nástroj k stabilizaci 
příjmu v podobě vzájemného fondu 
poskytujícího podporu zemědělcům, kteří 
se potýkají s výrazným poklesem příjmů. 
Aby bylo zajištěno, že se v celé Unii 
zachází se zemědělci stejně, že není 
narušena hospodářská soutěž a že jsou 
dodržovány mezinárodní závazky Unie, 
měly by být stanoveny zvláštní podmínky 
pro poskytování podpory v rámci těchto 
opatření. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

Or. it

Pozměňovací návrh 179
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským 
a environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu by mělo být vytvořeno opatření 
k řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na 
uhrazení pojistného, které platí za 
pojištění úrody, hospodářských zvířat 
a plodin, a rovněž na zřizování 

(37) Členské státy by měly být schopny 
podpořit náklady vzájemných fondů na 
zahájení a provozování podnikatelské 
činnosti s cílem chránit zemědělce proti 
dopadu chorob zvířat a rostlin 
a ekologických katastrof. V žádném 
případě by ovšem veřejné finanční 
prostředky neměly být používány coby 
subvence pro náhrady plateb zemědělcům, 
neboť veřejné prostředky je lépe využívat 
v první řadě na preventivní opatření 
zabraňující katastrofám. Kompenzace 
budou navíc poskytnuty pouze 
zemědělcům, kteří přijali dostatečně 
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vzájemných fondů a poskytování 
kompenzace vyplacené z těchto fondů 
zemědělcům za ztráty, které utrpěli 
v důsledku vypuknutí chorob zvířat či 
rostlin nebo ekologických katastrof. Měla 
by zahrnovat rovněž nástroj k stabilizaci 
příjmu v podobě vzájemného fondu 
poskytujícího podporu zemědělcům, kteří 
se potýkají s výrazným poklesem příjmů. 
Aby bylo zajištěno, že se v celé Unii 
zachází se zemědělci stejně, že není 
narušena hospodářská soutěž a že jsou 
dodržovány mezinárodní závazky Unie, 
měly by být stanoveny zvláštní podmínky 
pro poskytování podpory v rámci těchto 
opatření. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

obezřetná opatření proti chorobám zvířat 
a rostlin, opatření na ochranu životního 
prostředí a opatření proti jevům spojeným 
s klimatickou změnou. Veškeré další 
nástroje řízení rizika budou řešeny 
v rámci jednotného nařízení o společné 
organizaci trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským 
a environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu by mělo být vytvořeno opatření 
k řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na uhrazení 
pojistného, které platí za pojištění úrody, 

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským 
a environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu by mělo být vytvořeno opatření 
k řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na uhrazení 
pojistného, které platí za pojištění úrody, 
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hospodářských zvířat a plodin, a rovněž na 
zřizování vzájemných fondů a poskytování 
kompenzace vyplacené z těchto fondů 
zemědělcům za ztráty, které utrpěli 
v důsledku vypuknutí chorob zvířat či 
rostlin nebo ekologických katastrof. Měla 
by zahrnovat rovněž nástroj k stabilizaci 
příjmu v podobě vzájemného fondu
poskytujícího podporu zemědělcům, kteří 
se potýkají s výrazným poklesem příjmů. 
Aby bylo zajištěno, že se v celé Unii 
zachází se zemědělci stejně, že není 
narušena hospodářská soutěž a že jsou 
dodržovány mezinárodní závazky Unie, 
měly by být stanoveny zvláštní podmínky 
pro poskytování podpory v rámci těchto 
opatření. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

hospodářských zvířat a plodin, a rovněž na 
zřizování vzájemných fondů a poskytování 
kompenzace vyplacené z těchto fondů 
zemědělcům za ztráty, které utrpěli 
v důsledku vypuknutí chorob zvířat či 
rostlin, nepříznivých klimatických jevů
nebo ekologických katastrof. Měla by 
zahrnovat rovněž nástroj k stabilizaci 
příjmu v podobě vzájemného fondu nebo 
částečného pokrytí nákladů na pojištění 
vycházejícího ze vzájemného fondu na
podporu zemědělcům, kteří se potýkají 
s výrazným poklesem příjmů.  Aby bylo 
zajištěno, že se v celé Unii zachází se 
zemědělci stejně, že není narušena 
hospodářská soutěž a že jsou dodržovány 
mezinárodní závazky Unie, měly by být 
stanoveny zvláštní podmínky pro 
poskytování podpory v rámci těchto 
opatření. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

Or. it

Pozměňovací návrh 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským 
a environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským 
a environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
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důvodu by mělo být vytvořeno opatření 
k řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na uhrazení 
pojistného, které platí za pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin, a rovněž na 
zřizování vzájemných fondů a poskytování 
kompenzace vyplacené z těchto fondů 
zemědělcům za ztráty, které utrpěli 
v důsledku vypuknutí chorob zvířat či 
rostlin nebo ekologických katastrof. Měla 
by zahrnovat rovněž nástroj k stabilizaci 
příjmu v podobě vzájemného fondu 
poskytujícího podporu zemědělcům, kteří 
se potýkají s výrazným poklesem příjmů. 
Aby bylo zajištěno, že se v celé Unii 
zachází se zemědělci stejně, že není 
narušena hospodářská soutěž a že jsou 
dodržovány mezinárodní závazky Unie, 
měly by být stanoveny zvláštní podmínky 
pro poskytování podpory v rámci těchto 
opatření. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

důvodu by mělo být vytvořeno opatření 
k řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na uhrazení 
pojistného, které platí za pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin, a rovněž na 
zřizování vzájemných fondů a poskytování 
kompenzace vyplacené z těchto fondů 
zemědělcům za ztráty, které utrpěli 
v důsledku vypuknutí chorob zvířat či 
rostlin, nepříznivých klimatických jevů
nebo ekologických katastrof. Měla by 
zahrnovat rovněž nástroj k stabilizaci 
příjmu v podobě vzájemného fondu 
poskytujícího podporu zemědělcům, kteří 
se potýkají s výrazným poklesem příjmů. 
Aby bylo zajištěno, že se v celé Unii 
zachází se zemědělci stejně, že není 
narušena hospodářská soutěž a že jsou 
dodržovány mezinárodní závazky Unie, 
měly by být stanoveny zvláštní podmínky 
pro poskytování podpory v rámci těchto 
opatření. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

Or. it

Pozměňovací návrh 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským 
a environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským 
a environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
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této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu by mělo být vytvořeno opatření 
k řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na uhrazení 
pojistného, které platí za pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin, a rovněž na 
zřizování vzájemných fondů a poskytování 
kompenzace vyplacené z těchto fondů 
zemědělcům za ztráty, které utrpěli 
v důsledku vypuknutí chorob zvířat či 
rostlin nebo ekologických katastrof. Měla 
by zahrnovat rovněž nástroj k stabilizaci 
příjmu v podobě vzájemného fondu 
poskytujícího podporu zemědělcům, kteří 
se potýkají s výrazným poklesem příjmů. 
Aby bylo zajištěno, že se v celé Unii 
zachází se zemědělci stejně, že není 
narušena hospodářská soutěž a že jsou 
dodržovány mezinárodní závazky Unie, 
měly by být stanoveny zvláštní podmínky 
pro poskytování podpory v rámci těchto 
opatření. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu by mělo být vytvořeno opatření 
k řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům nebo skupinám zemědělců 
podporu určenou na uhrazení pojistného, 
které platí za pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin, a rovněž na 
zřizování vzájemných fondů a poskytování 
kompenzace vyplacené z těchto fondů 
zemědělcům za ztráty, které utrpěli 
v důsledku vypuknutí chorob zvířat či 
rostlin nebo ekologických katastrof nebo 
nepříznivých klimatických jevů. Měla by 
zahrnovat rovněž nástroj k stabilizaci 
příjmu v podobě vzájemného fondu nebo 
pojistné smlouvy poskytující podporu 
zemědělcům, kteří se potýkají s výrazným 
poklesem příjmů. Aby bylo zajištěno, že se 
v celé Unii zachází se zemědělci stejně, že 
není narušena hospodářská soutěž a že jsou 
dodržovány mezinárodní závazky Unie, 
měly by být stanoveny zvláštní podmínky 
pro poskytování podpory v rámci těchto 
opatření. Aby bylo zajištěno účinné 
využívání rozpočtových zdrojů EZFRV, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)



AM\903101CS.doc 117/164 PE489.640v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Největší hrozbou obnovitelných 
přírodních zdrojů ve venkovských 
oblastech ve Středomoří je riziko vzniku 
lesních požárů. Vhodný rozvoj venkova by 
v těchto oblastech tedy měl zahrnovat 
monitorovací a preventivní opatření, 
včetně snahy informovat obyvatele a ty, 
kteří oblast z různých důvodů navštíví, 
a zvyšovat jejich povědomí o tématu.

Or. es

Pozměňovací návrh 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Iniciativa LEADER v oblasti místního 
rozvoje prokázala během řady let svou 
užitečnost při podpoře rozvoje 
venkovských oblastí tím, že plně přihlíží 
k víceodvětvovým potřebám endogenního 
rozvoje venkova prostřednictvím přístupu 
zdola nahoru. Iniciativa LEADER by proto 
měla pokračovat i v budoucnu a její 
uplatňování by mělo být u všech programů 
rozvoje venkova i nadále povinné.

(38) Iniciativa LEADER v oblasti místního 
rozvoje prokázala během řady let svou 
užitečnost při podpoře rozvoje 
venkovských oblastí tím, že plně přihlíží 
k víceodvětvovým potřebám endogenního 
rozvoje venkova prostřednictvím přístupu 
zdola nahoru. Iniciativa LEADER by proto 
měla pokračovat i v budoucnu a její 
uplatňování by mělo být u všech programů 
rozvoje venkova i nadále povinné. Přínos 
iniciativy LEADER se neomezuje na 
probíhající projekty a fyzické výsledky, ale 
také na přístup zdola nahoru nezávislé 
místní akční skupiny může mít značný 
přínos, jako např. „budování kapacit“ 
a „posilování místní komunity“, jichž 
nebylo dosaženo tam, kde je rozhodovací 
proces ovládán místními úřady. 1

__________________
1 jak bylo uvedeno ve zvláštní zprávě 
Evropského účetního dvora č. 5/2010 
o provádění přístupu Leader pro rozvoj 



PE489.640v01-00 118/164 AM\903101CS.doc

CS

venkova

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Podpora místního rozvoje v rámci 
iniciativy LEADER poskytnutá z EZFRV 
by měla zahrnovat všechny aspekty 
vypracování a provádění strategií místního 
rozvoje a fungování místních akčních 
skupin a rovněž spolupráci mezi územími 
a skupinami, jež zajišťují místní rozvoj 
zdola nahoru, který je řízen společenstvím. 
Aby mohli partneři ve venkovských 
oblastech, kteří dosud neuplatňují 
iniciativu LEADER, tuto iniciativu 
vyzkoušet a připravit se na navržení 
a provádění strategie místního rozvoje, měl 
by být financován rovněž „startovací 
balíček LEADER“. Aby bylo zajištěno 
účinné a účelné využívání rozpočtových 
zdrojů EZFRV, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o podrobné vymezení způsobilých 
nákladů na propagaci u místních akčních 
skupin.

(40) Podpora místního rozvoje v rámci 
iniciativy LEADER poskytnutá z EZFRV 
by měla zahrnovat všechny aspekty 
vypracování a provádění strategií místního 
rozvoje a fungování místních akčních 
skupin, v nichž rozhodovací proces řídí 
komunita a probíhá ve spolupráci s jinými 
příslušnými subjekty, a rovněž spolupráci 
mezi územími a skupinami, jež zajišťují 
místní rozvoj zdola nahoru, který je řízen 
společenstvím. Aby mohli partneři ve 
venkovských oblastech, kteří dosud 
neuplatňují iniciativu LEADER, tuto 
iniciativu vyzkoušet a připravit se na 
navržení a provádění strategie místního 
rozvoje, měl by být financován rovněž 
„startovací balíček LEADER“. Aby bylo 
zajištěno účinné a účelné využívání 
rozpočtových zdrojů EZFRV a provádění 
iniciativy LEADER, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o podrobné vymezení způsobilých 
nákladů na propagaci u místních akčních 
skupin a o přijímání pravidel 
zajišťujících, že členský stát provede 
kroky řízené komunitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Eric Andrieu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Pro mnoho opatření v oblasti rozvoje 
venkova podle tohoto nařízení jsou 
společné investice, které mohou souviset 
s operacemi různé povahy. V zájmu 
zajištění jasnosti při provádění těchto 
operací by měla být pro všechny investice 
stanovena určitá společná pravidla. Tato 
společná pravidla by měla stanovit druhy 
výdajů, které lze považovat za investiční 
výdaje, a zajistit, aby podporu obdržely 
pouze investice, které vytvářejí novou 
hodnotu v zemědělství. S cílem zohlednit 
zvláštnosti jednotlivých druhů investic, 
jako je pořízení použitého zařízení 
a jednoduché investice na obnovu, 
a současně zajistit účinné využívání 
finančních prostředků z EZFRV by na 
Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o stanovení podmínek, 
za nichž lze určité druhy investic 
považovat za způsobilé výdaje. S cílem 
usnadnit provádění investičních projektů 
by členské státy měly mít možnost 
vyplácet zálohy. K zajištění účinnosti, 
spravedlivosti a udržitelného dopadu 
podpory z EZFRV by měla být stanovena 
pravidla s cílem zajistit, aby investice 
související s operacemi byly trvalé a aby 
podpora z EZFRV nebyla použita 
k narušení hospodářské soutěže.

(41) Pro mnoho opatření v oblasti rozvoje 
venkova podle tohoto nařízení jsou 
společné investice, které mohou souviset 
s operacemi různé povahy. V zájmu 
zajištění jasnosti při provádění těchto 
operací by měla být pro všechny investice 
stanovena určitá společná pravidla. Tato 
společná pravidla by měla stanovit druhy 
výdajů, které lze považovat za investiční 
výdaje, a zajistit, aby podporu obdržely 
pouze investice, které vytvářejí novou 
hodnotu v zemědělství. V případě 
zavlažování budou nové investice, včetně 
modernizace stávajících systémů 
umožňující rozumnější používání vody, 
považovány za způsobilé výdaje, pokud 
zajišťují udržitelnost zdrojů, zabraňují 
ničení vodního prostředí a zaručují, že 
příslušné vodní útvary si udržují dobrý 
ekologický status. S cílem zohlednit 
zvláštnosti jednotlivých druhů investic, 
jako je pořízení použitého zařízení 
a jednoduché investice na obnovu, 
a současně zajistit účinné využívání 
finančních prostředků z EZFRV by na 
Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o stanovení podmínek, 
za nichž lze určité druhy investic 
považovat za způsobilé výdaje. S cílem 
usnadnit provádění investičních projektů 
by členské státy měly mít možnost 
vyplácet zálohy. K zajištění účinnosti, 
spravedlivosti a udržitelného dopadu 
podpory z EZFRV by měla být stanovena 
pravidla s cílem zajistit, aby investice 
související s operacemi byly trvalé a aby 
podpora z EZFRV nebyla použita 
k narušení hospodářské soutěže.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 187
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby bylo zajištěno, že finanční zdroje 
pro rozvoj venkova jsou využity co 
nejlépe, a aby byla opatření v rámci 
programů rozvoje venkova zaměřena 
v souladu s prioritami Unie v oblasti 
rozvoje venkova, avšak rovněž k zajištění 
rovného zacházení se žadateli by měly 
členské státy stanovit kritéria pro výběr 
projektů. Výjimka z tohoto pravidla by 
měla být možná pouze u opatření, u nichž 
podpora spočívá v platbách za poskytování 
agroenvironmentálních služeb či služeb 
v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat. Při používání výběrových kritérií by 
se v případě malých grantů mělo přihlížet 
k zásadě proporcionality.

(44) Aby bylo zajištěno, že finanční zdroje 
pro rozvoj venkova jsou využity co 
nejlépe, a aby byla opatření v rámci 
programů rozvoje venkova zaměřena 
v souladu s prioritami Unie v oblasti 
rozvoje venkova, avšak rovněž k zajištění 
rovného zacházení se žadateli by měly 
členské státy stanovit kritéria pro výběr 
projektů. Výjimka z tohoto pravidla by 
měla být možná pouze u opatření, u nichž 
podpora spočívá v platbách za poskytování 
agroenvironmentálních služeb či služeb 
v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat. Při používání výběrových kritérií by 
se v případě malých grantů mělo přihlížet 
k zásadě proporcionality a odhady by měly 
být odvozeny z přínosu iniciativ, pokud jde 
o rovné příležitosti pro ženy ve 
venkovských oblastech.

Or. es

Pozměňovací návrh 188
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) S cílem přispět k dosažení cílů EIP 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti by měla být vytvořena síť 
EIP k propojení operačních skupin, 
poradenských služeb a výzkumných 
pracovníků podílejících se na provádění 

(47) S cílem přispět k dosažení cílů EIP 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti by měla být vytvořena síť 
EIP k propojení operačních skupin, 
poradenských služeb, nevládních 
organizací a výzkumných pracovníků 
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opatření, jež jsou zaměřena na inovace 
v zemědělství. Tato síť by měla být 
financována jako součást technické pomoci 
na úrovni Unie.

podílejících se na provádění opatření, jež 
jsou zaměřena na inovace v zemědělství. 
Tato síť by měla být financována jako 
součást technické pomoci na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) S cílem přispět k dosažení cílů EIP 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti by měla být vytvořena síť 
EIP k propojení operačních skupin, 
poradenských služeb a výzkumných 
pracovníků podílejících se na provádění 
opatření, jež jsou zaměřena na inovace 
v zemědělství. Tato síť by měla být 
financována jako součást technické pomoci 
na úrovni Unie.

(47) S cílem přispět k dosažení cílů EIP 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti by měla být vytvořena síť 
EIP k propojení operačních skupin, 
poradenských služeb, nevládních 
organizací a výzkumných pracovníků 
podílejících se na provádění opatření, jež 
jsou zaměřena na inovace v zemědělství. 
Tato síť by měla být financována jako 
součást technické pomoci na úrovni Unie.

Or. en

Odůvodnění

Pro fungování evropského inovačního partnerství je rozhodující, aby nevládní organizace 
měly rovný přístup a vstup do sítě. Není proto důvod, aby nebyly v textu nařízení již v této fázi 
jednoznačně uvedeny.

Pozměňovací návrh 190
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) V programovém období 2007–2013 
fungovala v rámci Evropské sítě pro rozvoj 

(48) V programovém období 2007–2013 
fungovala v rámci Evropské sítě pro rozvoj 



PE489.640v01-00 122/164 AM\903101CS.doc

CS

venkova hodnotící síť odborníků. S cílem 
zohlednit zvláštní potřeby vývoje by měla 
být pro programové období 2014–2020 
zřízena Evropská síť pro hodnocení 
rozvoje venkova, která spojuje všechny 
subjekty podílející se na hodnotících 
činnostech, v zájmu usnadnění výměny 
odborných znalostí v této oblasti. Tato síť 
by měla být financována jako součást 
technické pomoci.

venkova hodnotící síť odborníků. S cílem 
zohlednit zvláštní potřeby vývoje by měla 
být pro programové období 2014–2020 
zřízena Evropská síť pro hodnocení 
rozvoje venkova, která spojuje všechny 
subjekty podílející se na hodnotících 
činnostech, v zájmu usnadnění výměny 
odborných znalostí v této oblasti. Síť by 
měla věnovat zvláštní pozornost pokroku, 
pokud jde o přístup žen k spoluvlastnictví 
podniků, o programy na podporu 
podnikání a řadu iniciativ zaměřených na 
podporu rovných příležitostí pro ženy 
a muže ve venkovských oblastech. Tato síť 
by měla být financována jako součást 
technické pomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 191
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) EZFRV by měl naznačovat, že Unie 
uznává způsob, jakým se mohou přístupy 
k místnímu rozvoji a nadnárodní rozměr 
vzájemně podporovat, zejména v případě, 
uplatňuje-li se novátorský duch. To by se 
mělo uskutečnit udělením cen omezenému 
počtu projektů, které dokládají tyto 
vlastnosti. Ceny by měly doplňovat jiné 
zdroje financování, které jsou dostupné 
prostřednictvím politiky rozvoje venkova, 
a to tím, že ocení jakýkoli vhodný přední 
projekt bez ohledu na skutečnost, zda byl 
tento projekt financován rovněž 
z programu rozvoje venkova.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Diane Dodds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) EZFRV by měl naznačovat, že Unie 
uznává způsob, jakým se mohou přístupy 
k místnímu rozvoji a nadnárodní rozměr 
vzájemně podporovat, zejména v případě, 
uplatňuje-li se novátorský duch. To by se 
mělo uskutečnit udělením cen omezenému 
počtu projektů, které dokládají tyto 
vlastnosti. Ceny by měly doplňovat jiné 
zdroje financování, které jsou dostupné 
prostřednictvím politiky rozvoje venkova, 
a to tím, že ocení jakýkoli vhodný přední 
projekt bez ohledu na skutečnost, zda byl 
tento projekt financován rovněž 
z programu rozvoje venkova.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Programy rozvoje venkova by měly 
zajišťovat inovativní opatření, jež prosazují 
zemědělství, které účinně využívá zdroje, 
je produktivní a s nízkými emisemi, 
s podporou EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti. Cílem EIP by 
měla být podpora rychlejšího a širšího 
zavádění inovativních řešení do praxe. EIP 
by mělo vytvořit přidanou hodnotu tím, že 
zvýší využívání a účinnost nástrojů 
souvisejících s inovacemi a synergie mezi 
těmito nástroji. EIP by mělo odstranit 
nedostatky lepším propojením výzkumu 

(51) Programy rozvoje venkova by měly 
zajišťovat inovativní opatření, jež prosazují 
zemědělství, které účinně využívá zdroje, 
je agroekologické a s nízkými emisemi, 
s podporou EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti, včetně sociální 
inovace a pokroku. Cílem EIP by měla být 
podpora rychlejšího, spravedlivého, 
přístupného a širšího zavádění 
inovativních řešení do praxe.  EIP by mělo 
vytvořit přidanou hodnotu tím, že posílí
využívání, rovný přístup a účinnost 
nástrojů souvisejících s inovacemi (včetně 
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a zemědělského hospodaření v praxi. agroekologických a sociálních inovací)
a synergie mezi těmito nástroji.  EIP by 
mělo odstranit nedostatky lepším 
propojením výzkumu a zemědělského 
hospodaření v praxi s cílem poskytnout 
občanům bezpečné, zdravé a výživné 
potraviny a zároveň širší aspekty rozvoje 
venkova, jako je venkovské bydlení, 
infrastruktura a služby. Jeho pozornost by 
měla být zaměřena na agroekologické 
a zemědělské postupy s nízkými vstupy, 
výzkum a inovace řízené zemědělci 
a sociální inovace v rámci rozvoje 
venkova.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Programy rozvoje venkova by měly 
zajišťovat inovativní opatření, jež prosazují 
zemědělství, které účinně využívá zdroje, 
je produktivní a s nízkými emisemi, 
s podporou EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti. Cílem EIP by 
měla být podpora rychlejšího a širšího 
zavádění inovativních řešení do praxe. EIP 
by mělo vytvořit přidanou hodnotu tím, že 
zvýší využívání a účinnost nástrojů 
souvisejících s inovacemi a synergie mezi 
těmito nástroji. EIP by mělo odstranit 
nedostatky lepším propojením výzkumu 
a zemědělského hospodaření v praxi.

(51) Programy rozvoje venkova by měly 
zajišťovat inovativní opatření, jež prosazují 
zemědělství, které účinně využívá zdroje, 
je produktivní a udržitelné a s nízkými 
emisemi, s podporou EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti. 
Cílem EIP by měla být podpora rychlejšího 
a širšího zavádění inovativních řešení do 
praxe. EIP by mělo vytvořit přidanou 
hodnotu tím, že zvýší využívání a účinnost 
nástrojů souvisejících s inovacemi 
a synergie mezi těmito nástroji. EIP by 
mělo odstranit nedostatky lepším 
propojením výzkumu a zemědělského 
hospodaření v praxi a musí podpořit 
vysoce znalostní zemědělství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Programy rozvoje venkova by měly 
zajišťovat inovativní opatření, jež prosazují 
zemědělství, které účinně využívá zdroje, 
je produktivní a s nízkými emisemi, 
s podporou EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti. Cílem EIP by 
měla být podpora rychlejšího a širšího 
zavádění inovativních řešení do praxe. EIP 
by mělo vytvořit přidanou hodnotu tím, že 
zvýší využívání a účinnost nástrojů 
souvisejících s inovacemi a synergie mezi 
těmito nástroji. EIP by mělo odstranit 
nedostatky lepším propojením výzkumu 
a zemědělského hospodaření v praxi.

(51) Programy rozvoje venkova by měly 
zajišťovat inovativní opatření, jež prosazují 
zemědělství, které účinně využívá zdroje, 
je produktivní a s nízkými emisemi, 
s podporou EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti. Cílem EIP by 
měla být podpora rychlejšího a širšího 
zavádění inovativních řešení do praxe. EIP 
by mělo vytvořit přidanou hodnotu tím, že 
zvýší využívání a účinnost nástrojů 
souvisejících s inovacemi a synergie mezi 
těmito nástroji. EIP by mělo odstranit 
nedostatky lepším propojením výzkumu 
a zemědělského hospodaření v praxi
a usnadňováním dialogu.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Provádění inovativních projektů 
v rámci EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti by měly 
zajišťovat operační skupiny, které spojují 
zemědělce, výzkumné pracovníky, 
poradce, podniky a jiné subjekty, jichž se 
týkají inovace v odvětví zemědělství. Aby 
bylo zajištěno, že výsledky těchto projektů 
přinášejí prospěch celému odvětví, je nutno 
zajistit šíření výsledků.

(52) Provádění inovativních projektů 
v rámci EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti by měly 
zajišťovat operační skupiny, které spojují 
zemědělce, výzkumné pracovníky, 
poradce, nevládní organizace, podniky 
a jiné subjekty, jichž se týkají inovace 
v odvětví zemědělství. Aby bylo zajištěno, 
že výsledky těchto projektů přinášejí 
prospěch celému odvětví, je nutno zajistit 
šíření výsledků.
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Or. en

Odůvodnění

Jedním z klíčových prvků nařízení o rozvoji venkova je inovace. Inovační systém Světová 
banka definovala jako síť organizací, podniků a jednotlivců zaměřenou na uplatnění nových 
produktů, postupů a forem organizace v hospodářství ve spolupráci s institucemi 
a prostřednictvím politik, které ovlivňují jejich chování a výkon.  Je třeba zdůraznit nevládní 
organizace, neboť jsou jedním ze subjektů, který by mohl v budoucnosti pomoci zemědělcům 
posílit jejich postavení na trhu.

Pozměňovací návrh 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Je třeba přijmout ustanovení o určení 
celkové výše podpory Unie pro rozvoj 
venkova na základě tohoto nařízení pro 
období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020, její roční rozdělení 
a minimální částku, která má být 
soustředěna v méně rozvinutých regionech 
v souladu s víceletým finančním rámcem 
pro období 2014 až 2020 
a interinstitucionální dohodou o spolupráci 
v rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení pro stejné období. 
Přidělené prostředky by měly být pro účely 
programování paušálně indexovány. .

(53) Je třeba přijmout ustanovení o určení 
celkové výše podpory Unie pro rozvoj 
venkova na základě tohoto nařízení pro 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020, její roční rozdělení a minimální 
částku, která má být soustředěna v méně 
rozvinutých regionech a v regionech 
procházejících přechodem, které v období 
let 2007-2013 získaly podporu v rámci cíle 
konvergence, ale jejichž HDP na osobu 
dosahuje více než 75 % průměrného HDP 
na osobu v zemích EU 27, v souladu 
s víceletým finančním rámcem pro období 
2014 až 2020 a interinstitucionální 
dohodou o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a o řádném finančním řízení 
pro stejné období. Přidělené prostředky by 
měly být pro účely programování paušálně 
indexovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Roční rozpis podle jednotlivých 
členských států by měl být stanoven tím, 
že bude upravena úroveň podpory Unie 
pro rozvoj venkova s cílem dosáhnout 
postupného odklonu od historického 
vývoje. Členské státy, kde výše podpory na 
hektar poskytnutá pro venkovský rozvoj 
nedosahuje 90 % průměru, by měly tento 
rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Tato 
úprava by měla být financována poměrně 
všemi členskými státy, jejichž výše 
podpory na hektar přesahuje průměr 
Unie. Aby se zamezilo přílišnému snížení 
příslušných finančních přídělů, neměly by 
tyto příspěvky v zásadě převyšovat X % 
původních finančních prostředků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) S cílem usnadnit správu finančních 
prostředků EZFRV by měla být stanovena 
jednotná sazba příspěvku z EZFRV pro 
programy rozvoje venkova ve vztahu 
k veřejným výdajům v členských státech. 
Aby se zohlednil zvláštní význam nebo 
povaha určitých druhů operací, měly by být 
ve vztahu k těmto operacím stanoveny 
zvláštní sazby příspěvku. K zmírnění 
zvláštních omezení vyplývajících z úrovně 
rozvoje, odlehlosti a izolovanosti by pro 
méně rozvinuté regiony, nejvzdálenější 
regiony uvedené ve Smlouvě a menší 

(54) S cílem usnadnit správu finančních 
prostředků EZFRV by měla být stanovena 
jednotná sazba příspěvku z EZFRV pro 
programy rozvoje venkova ve vztahu 
k veřejným výdajům v členských státech. 
Aby se zohlednil zvláštní význam nebo 
povaha určitých druhů operací, měly by být 
ve vztahu k těmto operacím stanoveny 
zvláštní sazby příspěvku. K zmírnění 
zvláštních omezení vyplývajících z úrovně 
rozvoje, odlehlosti a izolovanosti by pro 
méně rozvinuté regiony, regiony 
procházející přechodem, které v období let 
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ostrovy v Egejském moři měly být 
stanoveny odpovídající sazby příspěvku 
z EZFRV.

2007-2013 získaly podporu v rámci cíle 
konvergence, ale jejichž HDP na osobu 
dosahuje více než 75 % průměrného HDP 
na osobu v zemích EU 27, nejvzdálenější
regiony uvedené ve Smlouvě a menší 
ostrovy v Egejském moři měly být 
stanoveny odpovídající sazby příspěvku 
z EZFRV.

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) S cílem usnadnit správu finančních 
prostředků EZFRV by měla být stanovena 
jednotná sazba příspěvku z EZFRV pro 
programy rozvoje venkova ve vztahu 
k veřejným výdajům v členských státech. 
Aby se zohlednil zvláštní význam nebo 
povaha určitých druhů operací, měly by být 
ve vztahu k těmto operacím stanoveny 
zvláštní sazby příspěvku. K zmírnění 
zvláštních omezení vyplývajících z úrovně 
rozvoje, odlehlosti a izolovanosti by pro 
méně rozvinuté regiony, nejvzdálenější 
regiony uvedené ve Smlouvě a menší 
ostrovy v Egejském moři měly být 
stanoveny odpovídající sazby příspěvku 
z EZFRV.

(54) S cílem usnadnit správu finančních 
prostředků EZFRV by měla být stanovena 
jednotná sazba příspěvku z EZFRV pro 
programy rozvoje venkova ve vztahu 
k veřejným výdajům v členských státech. 
Aby se zohlednil zvláštní význam nebo 
povaha určitých druhů operací, měly by být 
ve vztahu k těmto operacím stanoveny 
zvláštní sazby příspěvku. Proto by měla 
být pro činnosti uvedené v článcích 29, 30, 
31 a 34 stanovena 60% míra 
spolufinancování a pro spolupráci by také 
měla být stanovena vyšší míra 
spolufinancování. K zmírnění zvláštních 
omezení vyplývajících z úrovně rozvoje, 
odlehlosti a izolovanosti by pro méně 
rozvinuté regiony, nejvzdálenější regiony 
uvedené ve Smlouvě a menší ostrovy 
v Egejském moři měly být stanoveny 
odpovídající sazby příspěvku z EZFRV.

Or. en
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Pozměňovací návrh 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) S cílem usnadnit správu finančních 
prostředků EZFRV by měla být stanovena 
jednotná sazba příspěvku z EZFRV pro 
programy rozvoje venkova ve vztahu 
k veřejným výdajům v členských státech. 
Aby se zohlednil zvláštní význam nebo 
povaha určitých druhů operací, měly by být 
ve vztahu k těmto operacím stanoveny 
zvláštní sazby příspěvku. K zmírnění 
zvláštních omezení vyplývajících z úrovně 
rozvoje, odlehlosti a izolovanosti by pro 
méně rozvinuté regiony, nejvzdálenější 
regiony uvedené ve Smlouvě a menší 
ostrovy v Egejském moři měly být 
stanoveny odpovídající sazby příspěvku 
z EZFRV.

(54) S cílem usnadnit správu finančních 
prostředků EZFRV by měla být stanovena 
jednotná sazba příspěvku z EZFRV pro 
programy rozvoje venkova ve vztahu 
k veřejným výdajům v členských státech. 
Aby se zohlednil zvláštní význam nebo 
povaha určitých druhů operací, měly by být 
ve vztahu k těmto operacím stanoveny 
zvláštní sazby příspěvku. K zmírnění 
zvláštních omezení vyplývajících z úrovně 
rozvoje, odlehlosti a izolovanosti by pro 
méně rozvinuté regiony, regiony 
procházející přechodem, nejvzdálenější 
regiony uvedené ve Smlouvě a menší 
ostrovy v Egejském moři měly být 
stanoveny odpovídající sazby příspěvku 
z EZFRV.

Or. es

Pozměňovací návrh 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54a) S cílem napomoci dosažení 
konkrétních cílů stanovených v rámci 
priority mohou být finanční nástroje 
použity na základě hodnocení ex ante, 
které zjistilo selhání trhu, ne zcela 
optimální investiční situace a investiční 
potřeby. Tyto nástroje mohou být 
vytvořeny v souladu s články 32–40 
hlavou IV nařízení (EU) č...horizontální 
nařízení/2012.
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Pozměňovací návrh 203
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Členské státy by měly podniknout 
všechny potřebné kroky a zavést náležité 
předpisy s cílem zajistit, aby jejich opatření 
v oblasti rozvoje venkova byla ověřitelná 
a kontrolovatelná. Za tímto účelem by 
měly řídící orgán a platební agentura 
zajistit posouzení ex ante a zavázat se, že 
budou posuzovat opatření po celou dobu 
provádění programu. Opatření, která 
nesplňují tuto podmínku, je nutno upravit.

(56) Členské státy by měly podniknout 
všechny potřebné kroky a zavést náležité 
předpisy s cílem zajistit, aby jejich opatření 
v oblasti rozvoje venkova byla ověřitelná 
a kontrolovatelná. Za tímto účelem by 
měly řídící orgán a platební agentura 
zajistit posouzení ex ante a zavázat se, že 
budou posuzovat opatření po celou dobu 
provádění programu, přičemž by měla být 
zohledněna zásada proporcionality 
u nízkých grantů.  Opatření, která 
nesplňují tuto podmínku, je nutno upravit.

Or. pt

Pozměňovací návrh 204
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Každý program rozvoje venkova by 
měl být podroben sledování s cílem 
pravidelně sledovat provádění programu 
a pokrok, jehož bylo dosaženo s ohledem 
na stanovené cíle programu. Prokázání 
a zlepšení účinnosti a dopadu jednotlivých 
opatření v rámci EZFRV závisí rovněž na 
vhodném hodnocení ve fázích 
vypracovávání, provádění a dokončení 
programu. Komise a členské státy by proto 
měly společně zavést systém sledování 

(59) Každý program rozvoje venkova by 
měl být podroben sledování s cílem 
pravidelně sledovat provádění programu 
a pokrok, jehož bylo dosaženo s ohledem 
na stanovené cíle programu. Prokázání 
a zlepšení účinnosti a dopadu jednotlivých 
opatření v rámci EZFRV závisí rovněž na 
vhodném hodnocení ve fázích 
vypracovávání, provádění a dokončení 
programu. Komise, Evropský parlament
a členské státy by proto měly společně 
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a hodnocení za účelem prokázání pokroku 
a posouzení dopadů a účinnosti provádění 
politiky rozvoje venkova.

zavést systém sledování a hodnocení za 
účelem prokázání pokroku a posouzení 
dopadů a účinnosti provádění politiky 
rozvoje venkova.

Or. de

Pozměňovací návrh 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) K zajištění souladu s opatřeními 
v oblasti rozvoje venkova, která jsou 
způsobilá pro podporu Unie, a 
k zjednodušení postupů by platby 
členských států, jež mají zajistit doplňkové 
vnitrostátní financování poskytnuté pro 
operace v oblasti rozvoje venkova, pro něž 
byla poskytnuta podpora Unie a které 
spadají do oblasti působnosti článku 42 
Smlouvy, měly být schváleny jako součást 
programování na základě oznamovacího 
postupu v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení. V zájmu zajištění náležitého 
sledování by Komise při posuzování těchto 
plateb měla uplatňovat analogicky kritéria 
stanovená pro použití článku 107 Smlouvy.
Aby bylo zajištěno, že není poskytnuto 
doplňkové vnitrostátní financování, jež 
nebylo schváleno Komisí, měl by dotyčný 
členský stát zajistit, aby navrhované 
doplňkové financování pro rozvoj venkova 
nebylo poskytnuto, dokud nebude 
schváleno. Platby prováděné členskými 
státy a určené na poskytování 
doplňkového vnitrostátního financování 
operací v oblasti rozvoje venkova, na které 
se poskytuje podpora Unie a které spadají 
mimo oblast působnosti článku 42 
Smlouvy, by měly být oznámeny Komisi 
podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud 
nespadají pod nařízení přijaté podle 

(65) K zajištění souladu s opatřeními 
v oblasti rozvoje venkova, která jsou 
způsobilá pro podporu Unie, a 
k zjednodušení postupů by platby 
členských států poskytnuté pro operace 
v oblasti rozvoje venkova, pro něž byla 
poskytnuta podpora Unie a které nespadají
do oblasti působnosti článku 42 Smlouvy, 
měly být schváleny jako součást 
programování na základě oznamovacího 
postupu v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení. V zájmu zajištění náležitého 
sledování by Komise při posuzování těchto 
plateb měla uplatňovat analogicky kritéria
stanovená pro použití článku 107 Smlouvy.
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nařízení Rady 994/9821, a nesmí být 
poskytnuty, dokud Komise v tomto řízení 
neudělí konečné schválení.

Or. es

Odůvodnění

Uvedení do souladu s pozměňovacím návrhem 66.

Pozměňovací návrh 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) K zajištění souladu s opatřeními 
v oblasti rozvoje venkova, která jsou 
způsobilá pro podporu Unie, a 
k zjednodušení postupů by platby 
členských států, jež mají zajistit doplňkové 
vnitrostátní financování poskytnuté pro 
operace v oblasti rozvoje venkova, pro něž 
byla poskytnuta podpora Unie a které 
spadají do oblasti působnosti článku 42 
Smlouvy, měly být schváleny jako součást 
programování na základě oznamovacího 
postupu v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení. V zájmu zajištění náležitého 
sledování by Komise při posuzování těchto 
plateb měla uplatňovat analogicky kritéria 
stanovená pro použití článku 107 Smlouvy.
Aby bylo zajištěno, že není poskytnuto 
doplňkové vnitrostátní financování, jež 
nebylo schváleno Komisí, měl by dotyčný 
členský stát zajistit, aby navrhované 
doplňkové financování pro rozvoj venkova 
nebylo poskytnuto, dokud nebude 
schváleno. Platby prováděné členskými 
státy a určené na poskytování 
doplňkového vnitrostátního financování 
operací v oblasti rozvoje venkova, na které 
se poskytuje podpora Unie a které spadají 

(65) K zajištění souladu s opatřeními 
v oblasti rozvoje venkova, která jsou 
způsobilá pro podporu Unie, a 
k zjednodušení postupů by platby 
členských států poskytnuté pro operace 
v oblasti rozvoje venkova, pro něž byla 
poskytnuta podpora Unie a které nespadají
do oblasti působnosti článku 42 Smlouvy, 
měly být schváleny jako součást 
programování na základě oznamovacího 
postupu v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení. V zájmu zajištění náležitého 
sledování by Komise při posuzování těchto 
plateb měla uplatňovat analogicky kritéria
stanovená pro použití článku 107 Smlouvy.
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mimo oblast působnosti článku 42 
Smlouvy, by měly být oznámeny Komisi 
podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud 
nespadají pod nařízení přijaté podle 
nařízení Rady 994/9821, a nesmí být 
poskytnuty, dokud Komise v tomto řízení 
neudělí konečné schválení.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s navrhovaným pozměňovacím návrhem k hlavě VII 
o státní podpoře.

Pozměňovací návrh 207
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) K zajištění souladu s opatřeními 
v oblasti rozvoje venkova, která jsou 
způsobilá pro podporu Unie, a 
k zjednodušení postupů by platby 
členských států, jež mají zajistit doplňkové 
vnitrostátní financování poskytnuté pro 
operace v oblasti rozvoje venkova, pro něž 
byla poskytnuta podpora Unie a které 
spadají do oblasti působnosti článku 42 
Smlouvy, měly být schváleny jako součást 
programování na základě oznamovacího 
postupu v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení. V zájmu zajištění náležitého 
sledování by Komise při posuzování těchto 
plateb měla uplatňovat analogicky kritéria 
stanovená pro použití článku 107 Smlouvy.
Aby bylo zajištěno, že není poskytnuto 
doplňkové vnitrostátní financování, jež 
nebylo schváleno Komisí, měl by dotyčný 
členský stát zajistit, aby navrhované 
doplňkové financování pro rozvoj venkova 
nebylo poskytnuto, dokud nebude 
schváleno. Platby prováděné členskými 

(65) K zajištění souladu s opatřeními 
v oblasti rozvoje venkova, která jsou 
způsobilá pro podporu Unie, a 
k zjednodušení postupů by platby 
členských států poskytnuté pro operace 
v oblasti rozvoje venkova, pro něž byla 
poskytnuta podpora Unie a které nespadají
do oblasti působnosti článku 42 Smlouvy, 
měly být schváleny jako součást 
programování na základě oznamovacího 
postupu v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení. V zájmu zajištění náležitého 
sledování by Komise při posuzování těchto 
plateb měla uplatňovat analogicky kritéria 
stanovená pro použití článku 107 Smlouvy.
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státy a určené na poskytování 
doplňkového vnitrostátního financování 
operací v oblasti rozvoje venkova, na které 
se poskytuje podpora Unie a které spadají 
mimo oblast působnosti článku 42 
Smlouvy, by měly být oznámeny Komisi 
podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud 
nespadají pod nařízení přijaté podle 
nařízení Rady 994/9821, a nesmí být 
poskytnuty, dokud Komise v tomto řízení 
neudělí konečné schválení.

Or. es

Pozměňovací návrh 208
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení ve 
vztahu k předkládání programů rozvoje 
venkova, schvalování těchto programů 
a jejich změn, postupům 
a harmonogramům schvalování programů, 
postupům a harmonogramům schvalování 
změn programů, včetně jejich vstupu 
v platnost a četnosti předkládání, zvláštním 
podmínkám pro provádění opatření 
v oblasti rozvoje venkova, struktuře 
a fungování sítí zřízených tímto nařízením, 
přijetí systému sledování a hodnocení 
a pravidlům pro fungování informačního 
systému by Komisi měly být svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 182/2001 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí.

(68) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení ve 
vztahu k předkládání programů rozvoje 
venkova, schvalování těchto programů 
a jejich změn, postupům 
a harmonogramům schvalování programů, 
postupům a harmonogramům schvalování 
změn programů, včetně jejich vstupu 
v platnost a četnosti předkládání, zvláštním 
podmínkám pro provádění opatření 
v oblasti rozvoje venkova, struktuře 
a fungování sítí zřízených tímto nařízením, 
přijetí systému sledování a hodnocení 
a pravidlům pro fungování informačního 
systému by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 90.
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Or. de

Odůvodnění

Uvedená rozhodnutí jsou svou povahou více než technická.

Pozměňovací návrh 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „systémem sledování a hodnocení“ 
obecný přístup vypracovaný Komisí 
a členskými státy vymezující omezený 
počet společných ukazatelů, které se týkají 
výchozí situace a finančního plnění, 
výkonů, výsledků a dopadů programů;

f) „systémem sledování a hodnocení“ 
obecný přístup vypracovaný Komisí 
a členskými státy definující omezený počet 
společných ukazatelů týkajících se výchozí 
situace a finanční realizace, výkonů
a výsledků programů; systém nemusí být 
nutně jen metrický, ale takový přístup 
může být v případě potřeby a za použití 
vhodných metod nahrazen kvalitativním 
přístupem k výsledkům programu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Patrick Le Hyaric

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „systémem sledování a hodnocení“ 
obecný přístup vypracovaný Komisí 
a členskými státy vymezující omezený 
počet společných ukazatelů, které se týkají 
výchozí situace a finančního plnění, 
výkonů, výsledků a dopadů programů;

f) „systémem sledování a hodnocení“ 
obecný přístup vypracovaný Komisí 
a členskými státy definující omezený počet 
společných ukazatelů týkajících se výchozí 
situace a finanční realizace, výkonů
a výsledků programů; systém nemusí být 
nutně jen metrický, ale takový přístup 
může být v případě potřeby a za použití 
vhodných metod nahrazen kvalitativním 
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přístupem k výsledkům programu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „méně rozvinutými regiony“ regiony, 
jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na 
obyvatele je méně než 75 % průměru HDP 
v EU-27;

j) „méně rozvinutými regiony“ regiony, 
které spadají do cíle "Konvergence" 
víceletého finančního rámce na období 
2014–2020 a jejichž hrubý domácí produkt 
(HDP) na obyvatele je méně než 75 % 
průměru HDP v EU-27;

Or. pt

Pozměňovací návrh 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „regiony procházející přechodem“ 
regiony, jejichž hrubý domácí produkt 
(HDP) na obyvatele je mezi 75 % a 90 % 
průměru HDP v EU-27;

Or. es

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 65 by regiony procházející přechodem měly být brány 
v potaz.
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Pozměňovací návrh 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „regiony procházející přechodem“ 
regiony, jejichž hrubý domácí produkt 
(HDP) na obyvatele je mezi 75 % a 90 % 
průměru HDP v EU-27;

Or. es

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 65 by regiony procházející přechodem měly být brány 
v potaz.

Pozměňovací návrh 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „regiony procházející přechodem“ 
regiony, jejichž hrubý domácí produkt 
(HDP) na obyvatele je mezi 75 % a 90 % 
průměru HDP v EU-27;

Or. fr

Pozměňovací návrh 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „zemědělstvím s vysokou přírodní 
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hodnotou“ zemědělské systémy se 
zemědělskými činnostmi a půdou, jež mají 
vlastnosti, na jejichž základě lze 
předpokládat, že budou podporovat 
vysokou úroveň biologické rozmanitosti 
nebo druhy a stanoviště, které je třeba 
chránit. Pro tyto systémy je typická nízká 
intenzita zemědělské činnosti a vysoký 
podíl přirozené nebo částečně přirozené 
vegetace. Typickým znakem může být také 
vysoká rozmanitost půdního pokryvu.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
George Lyon, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „zemědělstvím s vysokou přírodní 
hodnotou“ se rozumí zemědělské systémy 
se zemědělskými činnostmi a půdou, jež 
mají vlastnosti, na jejichž základě lze 
předpokládat, že budou podporovat 
vysokou úroveň biologické rozmanitosti 
nebo druhy a stanoviště, které je třeba 
chránit. Pro tyto systémy je typická nízká 
intenzita zemědělské činnosti a vysoký 
podíl přirozené nebo částečně přirozené 
vegetace. Typickým znakem může být také 
vysoká rozmanitost půdního pokryvu.

Or. en

Odůvodnění

Zemědělské činnosti vysoké přírodní hodnoty jsou udržitelným zemědělským systémem, jehož 
hodnota musí být uznána. Politiky rozvoje venkova a biologické rozmanitosti by měly sdílet cíl 
udržet systémy zemědělské činnosti vysoké přírodní hodnoty.  Aby mohla být zemědělská 
činnost vysoké přírodní hodnoty účinně začleněna a podporována coby klíčové téma rozvoje 
venkova, je zapotřebí, aby její definice byla začleněna mezi definice obsažené v nařízení 
o rozvoji venkova.
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Pozměňovací návrh 217
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „zemědělstvím s vysokou přírodní 
hodnotou“ zemědělské systémy se 
zemědělskými činnostmi a půdou, jež mají 
vlastnosti, na jejichž základě lze 
předpokládat, že budou podporovat 
vysokou úroveň biologické rozmanitosti 
nebo druhy a stanoviště, která je třeba 
chránit. Pro tyto systémy je typická nízká 
intenzita zemědělské činnosti a vysoký 
podíl přirozené nebo částečně přirozené 
vegetace. Typickým znakem může být také 
vysoká rozmanitost půdního pokryvu.

Or. en

Odůvodnění

Zemědělské činnosti vysoké přírodní hodnoty jsou udržitelným zemědělským systémem, jehož 
hodnota musí být uznána. Měl by být vytvořen tematický podprogram s cílem zajistit 
koherentní podporu a ochranu těchto systémů.

Pozměňovací návrh 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „transakčními náklady“ náklady spojené 
se závazkem, které však nelze přímo 
přičíst jeho provádění;

l) „transakčními náklady“ náklady spojené 
se závazkem, které jsou nepřímo vytvářeny 
při jeho provádění;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „transakčními náklady“ náklady spojené 
se závazkem, které však nelze přímo přičíst 
jeho provádění;

l) „transakčními náklady“ náklady spojené 
se závazkem, které však nelze přímo přičíst 
jeho provádění; mohou být vypočítány na 
základě standardních nákladů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 220
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) „zemědělstvím“ kontrolované 
využívání zvířat, rostlin, hub a jiných 
forem života primárně za účelem 
produkce potravin, spolu s vlákny, 
biopalivy a jinými produkty využívanými 
pro podporu života, včetně zemědělství 
a chovu dobytka;

Or. pt

Pozměňovací návrh 221
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. l b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

lb) „výrobním systémem“ soubor půdy 
a vstupů řízených jako celek;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „zemědělsky využitou plochou“
zemědělsky využitá plocha ve smyslu 
nařízení Komise (ES) č. 1200/2009 ze dne 
30. listopadu 2009;

m) „zemědělskou plochou“ celková plocha
orné půdy, trvalých travních porostů nebo 
trvalých kultur, včetně zemědělsko-
lesnických kultur;

Or. fr

Pozměňovací návrh 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) „ornou půdou“ půda obdělávaná za 
účelem produkce plodin nebo plochy, 
které jsou k dispozici pro rostlinnou 
výrobu, ale leží ladem, včetně ploch 
vyňatých z produkce v souladu s články 
22, 23 a 24 nařízení (ES) č. 1257/1999, 
s článkem 39 nařízení (ES) č. 1698/2005 a 
s článkem 29 nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova], bez ohledu na to, zda se nachází 
pod skleníky nebo pevným či mobilním 
krytem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. m b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mb) „trvalými kulturami“ kultury jiné než 
trvalé travní porosty, které nejsou 
pěstované systémem střídání plodin, jsou 
na dané půdě pěstovány nejméně pět let 
a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. m c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mc) „trvalými travními porosty“ půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných 
pícnin (zelených pícnin, křovin nebo 
stromů) určených pro pastvu, na 
přírodních (přirozený osev) nebo uměle 
vytvořených (umělý osev) plochách, která 
nebyla zahrnuta do střídání plodin 
v hospodářství po dobu pěti a více let;

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. m c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mc) „trvalými travními porosty“ půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných 
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zelených pícnin na přírodních (přirozený 
osev) nebo uměle vytvořených (umělý 
osev) plochách, která nebyla zahrnuta do 
střídání plodin v hospodářství po dobu 
pěti a více let;

Or. fr

Pozměňovací návrh 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. m d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

md) „travami nebo jinými zelenými 
pícninami“ veškeré rostliny, které se 
tradičně nacházejí na přirozeně 
spásaných plochách (zelené pícniny, 
křoviny nebo stromy) nebo jsou obyčejně 
obsaženy ve směsi seté na pastvách nebo 
loukách v členských státech (ať už jsou 
používány pro pastvu zvířat či nikoli);

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. m d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

md) „travami nebo jinými zelenými 
pícninami“ veškeré rostliny, které se 
tradičně nacházejí na přirozeně 
spásaných plochách nebo jsou obyčejně 
obsaženy ve směsi seté na pastvách nebo 
loukách v členských státech (ať už jsou 
používány pro pastvu zvířat či nikoli);

Or. fr
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Pozměňovací návrh 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. m e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

me) „zemědělsko lesnickým systémem“ 
systém výroby, v němž jsou stromy 
a pěstované nebo spásané rostliny 
pěstovány společně nebo na okraji 
stejných pozemků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „nepříznivým klimatickým jevem“ 
povětrnostní podmínky jako mráz, bouře 
a krupobití, námraza, silný déšť nebo velké 
sucho, které jsou srovnatelné s přírodní 
katastrofou;

Netýká se českého znění.

Or. es

Pozměňovací návrh 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „nepříznivým klimatickým jevem“ 
povětrnostní podmínky jako mráz, bouře 

o) „nepříznivým klimatickým jevem“ 
povětrnostní podmínky jako mráz, bouře, 
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a krupobití, námraza, silný déšť nebo velké 
sucho, které jsou srovnatelné s přírodní 
katastrofou;

cyklóny a krupobití, námraza, silný déšť 
nebo velké sucho, které jsou srovnatelné 
s přírodní katastrofou;

Or. it

Pozměňovací návrh 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

r) „přírodní katastrofou“ přirozeně se 
vyskytující událost biotické či nebiotické 
povahy, která vede k významnému 
narušení systémů zemědělské produkce 
a lesních struktur a ve svém důsledku 
způsobuje významné hospodářské škody 
v odvětví zemědělství a lesnictví;

r) „přírodní katastrofou“ přirozeně se 
vyskytující událost biotické či nebiotické 
povahy, která vede k významnému 
narušení systémů zemědělské produkce 
a lesních struktur a ve svém důsledku 
způsobuje významné hospodářské škody 
v odvětví zemědělství nebo lesnictví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů v rámci 
přímého prodeje, místních trhů 
a zemědělství podporovaného komunitou, 
které se zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu obnovení celostního přístupu k rozvoji krátkého dodavatelského řetězce a přímého 
řešení potřeb venkovských komunit by definice krátkých dodavatelských řetězců měla 
konkrétně odkazovat na obchodní sítě jako je přímý prodej, místní trhy a zemědělství 
podporované komunitou coby prostředky pro zemědělce a producenty, jak dosáhnout na 
vysoce kvalitní potravinové produkty.

Pozměňovací návrh 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů v rámci 
přímého prodeje, místních trhů 
a zemědělství podporovaného komunitou, 
které se zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů v rámci 
přímého prodeje, místních trhů 
a zemědělství podporovaného komunitou, 
které se zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
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producenty a spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet zemědělců a jiných hospodářských
subjektů, které se zavázaly ke spolupráci, 
místnímu hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které mají 
přímé vazby na spotřebitele nebo se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

Or. it
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Pozměňovací návrh 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které mají 
přímé vazby na spotřebitele nebo se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

Or. it

Pozměňovací návrh 239
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji, využívání místní 
strategie rozvoje a úzkým zeměpisným 
a společenským vazbám mezi producenty 
a spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

t) „krátkým dodavatelským řetězcem“ 
dodavatelský řetězec zahrnující omezený 
počet hospodářských subjektů, které se 
zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty, zpracovateli a spotřebiteli;

Or. fr

Pozměňovací návrh 241
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 
40 let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost a poprvé začíná působit 
v zemědělském podniku jako vedoucí 
podniku;

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 
35 let, má profesní dovednosti na vysoké 
úrovni a způsobilost a poprvé začíná 
působit v zemědělském podniku jako 
vedoucí podniku;

Or. de

Pozměňovací návrh 242
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší
40 let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost a poprvé začíná působit 

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti ve věku do
40 let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost a je vedoucím podniku;
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v zemědělském podniku jako vedoucí
podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 
40 let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost a poprvé začíná působit 
v zemědělském podniku jako vedoucí
podniku;

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 40 
let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost a je vedoucím podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 
40 let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost a poprvé začíná působit 
v zemědělském podniku jako vedoucí
podniku;

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 40 
let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost a je vedoucím podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Béla Glattfelder
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 
40 let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost a poprvé začíná působit 
v zemědělském podniku jako vedoucí
podniku;

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 40 
let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 
40 let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost a poprvé začíná působit 
v zemědělském podniku jako vedoucí 
podniku;

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 
40 let, má odpovídající profesní dovednosti 
a způsobilost nebo silné podnikatelské 
nadání a začíná působit v zemědělském 
podniku jako vedoucí podniku;

Or. it

Pozměňovací návrh 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. u

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 
40 let, má odpovídající profesní 

u) „mladým zemědělcem“ zemědělec, 
který je v době podání žádosti mladší 
40 let, poprvé začíná působit 
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dovednosti a způsobilost a poprvé začíná 
působit v zemědělském podniku jako 
vedoucí podniku;

v zemědělském podniku jako vedoucí 
podniku a má odpovídající profesní 
dovednosti a způsobilost;

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. u a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ua) „zemědělkyní“ žena, která vykonává 
„zemědělskou činnost“ v souladu 
s definicí nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. u a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ua) „novým zemědělcem“ zemědělec, 
který má odpovídající profesní dovednosti
a způsobilost a poprvé začíná působit 
v zemědělském podniku jako vedoucí 
podniku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 250
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xa) „zemědělcem“ aktivní zemědělec 
v souladu s čl. 4 odst 1. písm. a) 
a článkem 9 nařízení, kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům 
v rámci společné zemědělské politiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xa) „zemědělcem“ aktivní zemědělec 
v souladu s čl. 4 odst 1. písm. a) 
a článkem 9 nařízení (EU) č.[...], kterým 
se stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xa) „pracovníkem v zemědělství 
pobírajícím plat“ stálý, stálý sezónní nebo 
dočasný zaměstnanec zemědělce, jehož 
práce má zásadní význam pro 
zemědělskou činnost a hodnotový řetězec 
a jehož pracovní podmínky týkající se 
stability, zabezpečení a profesionality by 
měly být prioritně zlepšovány. 
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Or. es

Pozměňovací návrh 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xb) „zemědělkyní“ žena, která vykonává 
„zemědělskou činnost“, jak je definována 
v tomto nařízení. 

Or. es

Odůvodnění

Návrh nařízení by měl obsahovat opatření týkající se zemědělkyň.

Pozměňovací návrh 254
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(xa) „organizací producentů“ organizace 
uvedené v nařízení č. 281/2011, které se 
účastnily vytvoření společné organizace 
trhů.  

Or. es

Pozměňovací návrh 255
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xb) „sdružení organizací producentů“ 
sdružení uvedená v nařízení č. 281/2011, 
která se účastnila vytvoření společné 
organizace trhů. 

Or. es

Pozměňovací návrh 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xa) „sdružení organizací producentů“ 
sdružení organizací producentů, jak jsou 
definována v článku 107 návrhu nařízení 
o společné organizaci trhů.

Or. it

Pozměňovací návrh 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xb) „poskytovateli zemědělských služeb“ 
podnikatelé v oblasti zemědělské 
mechaniky, kteří poskytují nebo jsou 
kvalifikovaní pro poskytování 
zemědělských služeb ve venkovských 
oblastech a pro cizí potřebu vykonávají 
práce související se zemědělskými 
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plodinami, hospodářskými zvířaty nebo 
zalesněnými oblastmi a zelenými oblastmi 
ve vlastnictví veřejných úřadů, kde je 
zapotřebí využívat velkých a moderních 
strojů.

Or. it

Pozměňovací návrh 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xc) „zemědělskými službami“ činnost, 
kterou poskytovatelé zemědělských služeb 
poskytují veřejným nebo soukromým 
zadavatelům práce na polích související 
se zemědělskými plodinami, 
hospodářskými zvířaty a zalesněnými 
a zelenými oblastmi.  

Or. it

Pozměňovací návrh 259
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xa) „inovacemi“ iniciativy nebo činnosti 
zemědělců, skupin zemědělců, 
venkovských komunit, nevládních 
organizací a venkovských podniků nebo 
v rámci partnerství veřejného
a soukromého sektoru zapojující nebo 
nezapojující odborníky nebo akademické 
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pracovníky, které usnadňují výměnu 
osvědčených postupů a znalostí 
a uplatňování výzkumu a technik, jež 
hospodářství přinášejí nové produkty, 
postupy a nové formy organizace mezi 
subjekty, a přispívají tak k lepším životním 
podmínkám, udržitelným postupům 
a příjmům;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xb) „místním rozvojem se zapojením 
místních společenství“ decentralizovaná 
správa probíhající od nižších úrovní 
k vyšším a partnerství na místní 
a subregionální úrovni, které podněcuje 
venkovské subjekty k plánování 
a provádění místně orientovaných 
víceodvětvových strategií v oblasti 
udržitelného rozvoje a podporuje v obcích 
pocit vlastnické odpovědnosti, budování 
jejich kapacit a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xc) „malými zemědělskými podniky“ malé 
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zemědělské podniky včetně zemědělců na 
částečný úvazek a částečně 
samozásobitelských zemědělců s méně než 
5 ha nebo 25 % průměrného 
zemědělského obratu členského státu 
nebo regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xd) „nechemickým zemědělstvím“ jiné 
metody ochrany rostlin založené na 
agronomických postupech uvedených 
v příloze III bodě 1 směrnice 2009/128/ES 
či fyzikální, mechanické nebo biologické 
metody ochrany proti škůdcům

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xa) „nechemickými metodami“ 
alternativní metody k chemickým 
pesticidům na ochranu rostlin a na 
ochranu proti škůdcům založené na 
agronomických postupech, jako jsou 
postupy uvedené v příloze III bodě 1 
směrnice 2009/128/ES, nebo fyzikální, 
mechanické nebo biologické metody 
ochrany proti škůdcům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 264
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xe) „moderními udržitelnými systémy 
zemědělského hospodaření“ zemědělské 
postupy nad rámec stávajících pravidel 
podmíněnosti (nařízení ...xxx) a neustále 
rozvíjející zlepšování řízení výživových 
cyklů, energetické účinnosti a snižování 
objemu odpadních produktů a zároveň 
posilující rozmanitost plodin, zvířat 
a volně žijících zvířat v rámci 
zemědělského podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xf) „neudržitelnými zemědělskými 
systémy“ zemědělské podniky nebo 
chovatelská praxe, které kvůli základní 
povaze využívaného zemědělského 
systému opakovaně porušují pravidla 
podmíněnosti (stanovená v příloze II 
horizontálního nařízení)

Or. en
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Odůvodnění

Příslušná pravidla podmíněnosti zahrnují: nízkou míru řízení výživového cyklu a znečištění 
podzemních vod (požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav 1–3 a povinné 
požadavky na hospodaření 1a), vytváření nadměrných zásob dostupných hektarů (požadavky 
na dobrý zemědělský a environmentální stav 3a) a vysokou závislost na externím přísunu 
energií a živin, biologickou rozmanitost (povinné požadavky na hospodaření 2–3 a 3a) 
a bezpečnost potravin (povinné požadavky na hospodaření 4–6)

Pozměňovací návrh 266
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – psím. x g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xg) „zemědělstvím s vysokou přírodní 
hodnotou“ zemědělské systémy se 
zemědělskými činnostmi a půdou, jež mají 
vlastnosti, na jejichž základě lze 
předpokládat, že budou podporovat 
vysokou úroveň biologické rozmanitosti 
nebo druhy a stanoviště, které je třeba 
chránit. Pro tyto systémy je typická nízká 
intenzita zemědělské činnosti a vysoký 
podíl přirozené nebo částečně přirozené 
vegetace. Typickým znakem může být také 
vysoká rozmanitost půdního pokryvu.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Definice stanovené v článku 4 
nařízení (EU) č. […] [o přímých platbách] 
budou platné i pro účely tohoto nařízení.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 268
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o definici mladého zemědělce 
stanovenou v odst. 1 písm. u), Komise se 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 90, pokud 
jde o podmínky, za nichž lze právnickou 
osobu považovat za „mladého zemědělce“, 
včetně stanovení odkladu pro získání 
profesních dovedností.

2. Pokud jde o definici mladého zemědělce 
stanovenou v odst. 1 písm. u) a malých 
zemědělských podniků stanovenou v odst. 
x písm. c), Komise se zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90, pokud jde o podmínky, za 
nichž lze právnickou osobu považovat za 
„mladého zemědělce“ nebo drobného 
zemědělce, včetně stanovení odkladu pro 
získání profesních dovedností a s ohledem 
na specifika každého členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 
Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví 
zemědělství v Unii, které je šetrnější 
a odolnější vůči klimatu.

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 
Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu, odolnějšímu,
inovativnějšímu a ekonomicky 
udržitelnějšímu odvětví zemědělství 
v Unii.
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Or. en

Pozměňovací návrh 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 
Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví 
zemědělství v Unii, které je šetrnější 
a odolnější vůči klimatu.

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 
Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu, konkurenceschopnějšímu, 
produktivnějšímu a inovativnějšímu
odvětví zemědělství a lesnictví v Unii, 
které je šetrnější a odolnější vůči klimatu.

Or. de

Odůvodnění

Cíle EZFRV by měly být v souladu s cíly růstu strategie Evropa 2020 a proto by se mělo 
jednat i o konkurenceschopnost zemědělských podniků. Zemědělství a lesnictví jsou přímo 
propojeny, mělo by na ně proto být nahlíženo jako na souhrnné odvětví.

Pozměňovací návrh 271
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 



AM\903101CS.doc 163/164 PE489.640v01-00

CS

Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví 
zemědělství v Unii, které je šetrnější 
a odolnější vůči klimatu.

Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu 
socioekonomickému rozvoji ve 
venkovských oblastech v Unii, který je 
šetrnější a odolnější vůči klimatu.

Or. de

Pozměňovací návrh 272
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 
Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví 
zemědělství v Unii, které je šetrnější 
a odolnější vůči klimatu.

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 
Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu, inovativnějšímu 
a ekonomicky udržitelnějšímu odvětví 
zemědělství v Unii, které je šetrnější 
a odolnější vůči klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 
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Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví 
zemědělství v Unii, které je šetrnější 
a odolnější vůči klimatu.

Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví 
zemědělství v Unii, včetně lesnictví, které 
je šetrnější a odolnější vůči klimatu a jenž 
by mělo hrát zásadní úlohu v neustálé 
produkci potřebného množství dobrých 
potravin v Unii pro všechny její obyvatele.

Or. pt

Pozměňovací návrh 274
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky
soudržnosti a společné rybářské politiky. 
Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví 
zemědělství v Unii, které je šetrnější 
a odolnější vůči klimatu.

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
v rámci evropské strategie pro rozvoj 
venkova podporou udržitelného rozvoje 
venkova v Unii způsobem, který doplňuje 
ostatní nástroje v rámci společné 
zemědělské politiky (dále jen „SZP“), 
koordinovaně s politikou soudržnosti 
a společnou rybářskou politikou. Přispívá 
k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví 
zemědělství v Unii, které je šetrnější 
a odolnější vůči klimatu.

Or. fr


