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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0627),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 42 a 43 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0340/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené lucemburskou Poslaneckou sněmovnou 
v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 8. března 20121,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 
20122,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 4. května 20123,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro 
rozvoj, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. upozorňuje na to, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je pouze orientačním 
údajem pro zákonodárný orgán a lze je přesně stanovit, teprve až bude dosaženo dohody 
ve věci návrhu nařízení o víceletém finančním rámci na období 2014–2020;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
3 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 42 a 
43 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 42 a 
čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění. Pro všechny legislativní akty v rámci souboru reformních opatření by měl být 
použit tentýž právní základ.

Pozměňovací návrh 2

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 

(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 
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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.

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 
zemědělcům, kteří se zaváží k převodu 
celého zemědělského podniku a 
odpovídajících platebních nároků jinému 
zemědělci. Tato podpora by měla mít 
podobu jednorázové platby, aby se zvýšila 
atraktivita opatření.

Or. en

Odůvodnění

Viz příslušné pozměňovací návrhy k čl. 20 odst. 1, 2 a 7.

Pozměňovací návrh 3

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 

(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 
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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. 

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, včetně ekologických 
požadavků u přímých plateb, 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 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 opatření a opatření
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 rostlin1, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně 
žijících ptáků2 nebo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti vodní 
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politiky3.

_____________
1 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.
3 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Viz příslušné pozměňovací návrhy k článku 29 a čl. 64 odst. 5a.

Pozměňovací návrh 4

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 
nebo jinými správci půdy 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.
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Or. en

Odůvodnění

Viz příslušný pozměňovací návrh k článku 30.

Pozměňovací návrh 5

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. V příloze 
tohoto nařízení by měl být uveden 
orientační seznam těchto kritérií. 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

Odůvodnění

Jakmile budou k dispozici veškeré údaje a odpovídající prahové hodnoty potřebné pro 
posouzení dopadu pro tato kritéria, avšak nejpozději do konce roku 2015, předloží Komise 
samostatný legislativní návrh závazných biofyzikálních kritérií pro vymezení oblastí s 
významnými přírodními omezeními. Členské státy mohou do té doby zachovat či přizpůsobit 
své stávající vymezené oblasti, jak považují za vhodné, avšak dodrží přitom ustanovení 
Dohody WTO o zemědělství z Marrákeše.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Za účelem snazšího plánování by 
měl být v příloze tohoto nařízení uveden 
roční rozpis částek podle jednotlivých 
členských států. Na Komisi by měla být 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o nezbytné přizpůsobení přílohy v 
důsledku rozhodnutí členských států 
převádět prostředky mezi EZZF a 
EZFRV.

Or. en

Odůvodnění

Rozdělení prostředků mezi členské státy by nemělo být stanoveno prostřednictvím 
prováděcího aktu, ale mělo by být upraveno právním aktem (viz pozměňovací návrhy k článku 
64).

Pozměňovací návrh 7

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 vymezující omezený 
počet společných ukazatelů, které se týkají 
výchozí situace, výkonů, výsledků a 
dopadů a finančního plnění programů;

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění. 
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 3

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 rozvoji územně 
a environmentálně vyváženějšího a 
inovativnějšího odvětví zemědělství v 
Unii, které je šetrnější a odolnější vůči 
klimatu, a životaschopných venkovských
území.

Or. en

Odůvodnění

Protože se cíle EZFRV uvedené v článcích 4 a 5 týkají rovněž opatření zacílených na 
venkovská území mimo zemědělské odvětví, mělo by být poslání EZFRV formulováno šířeji. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) konkurenceschopnost zemědělství; 1) konkurenceschopnost zemědělství a 
lesnictví;

Or. en

Odůvodnění

Cíl konkurenceschopnosti by se neměl omezovat pouze na zemědělské odvětví. 
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zvýšení konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti a zlepšení 
životaschopnosti zemědělských podniků se 
zaměřením na tyto oblasti:

2) zvýšení konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské a lesnické činnosti a 
zlepšení životaschopnosti zemědělských 
podniků se zaměřením na tyto oblasti:

a) usnadnění restrukturalizace 
zemědělských podniků, které se potýkají 
se závažnými strukturálními problémy, 
zejména podniků s nízkou mírou účasti na 
trhu, podniků orientovaných na trh v 
určitých odvětvích a podniků, u nichž je 
zapotřebí zemědělská diverzifikace;

a) podpora investic do inovativních 
zemědělských technologií a usnadnění 
jejich šíření a využívání;

b) usnadnění generační obnovy v 
zemědělském odvětví;

b) usnadnění vstupu nových, plně 
kvalifikovaných účastníků do 
zemědělského odvětví, a to i 
prostřednictvím generační obnovy;

c) zlepšení hospodářské výkonnosti všech 
zemědělských podniků, zvýšení účasti na 
trhu, tržní orientace a diverzifikace;
d) usnadnění restrukturalizace 
zemědělských podniků, které se potýkají 
se závažnými strukturálními problémy;

Or. en

Odůvodnění

Rozsah pojmu „konkurenceschopnost“ by se měl rozšířit tak, aby odpovídal šíři problémů, 
které v celé EU ohrožují životaschopnost zemědělských podniků. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a 

4) obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů ovlivněných zemědělstvím a 
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lesnictví se zaměřením na tyto oblasti: lesnictvím se zaměřením na tyto oblasti:

Or. en

Odůvodnění

Jazykové upřesnění.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zlepšování životních podmínek zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) snižování emisí oxidu dusného a 
methanu ze zemědělství;

d) snižování emisí skleníkových plynů a 
amoniaku ze zemědělství a zlepšování 
kvality ovzduší;

Or. en

Odůvodnění

Snižování emisí skleníkových plynů by mělo být pojato šířeji.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporu pohlcování uhlíku v e) podporu ukládání a pohlcování uhlíku v 
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zemědělství a lesnictví; zemědělství a lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) plán ukazatelů, který pro každou z priorit 
Unie v oblasti rozvoje venkova 
stanovených v programu zahrnuje 
ukazatele a zvolená opatření s plánovanými 
výstupy a plánovanými výdaji s 
rozčleněním na veřejný a soukromý sektor; 

j) plán ukazatelů, který pro každou z priorit 
Unie v oblasti rozvoje venkova 
stanovených v programu zahrnuje 
ukazatele a zvolená opatření s plánovanými
výstupy zaměřenými na postup a politiku 
a plánovanými výdaji s rozčleněním na 
veřejný a soukromý sektor; 

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna jasná vazba mezi politickými cíli rozvoje venkova a důkazy 
v programových dokumentech odůvodňujícími konkrétní cíle v případě, kdy je nutná 
intervence, je nutné zaměřovat se v opatřeních týkajících se výstupů programů i nadále na 
politické cíle.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) samostatný zvláštní plán ukazatelů s 
plánovanými výstupy a plánovanými 
výdaji v rozčlenění na veřejný a soukromý 
sektor.

c) samostatný zvláštní plán ukazatelů s 
plánovanými výstupy zaměřenými na 
postup a politiku a plánovanými výdaji v 
rozčlenění na veřejný a soukromý sektor. 

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna jasná vazba mezi politickými cíli rozvoje venkova a důkazy 
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v programových dokumentech odůvodňujícími konkrétní cíle v případě, kdy je nutná 
intervence, je nutné zaměřovat se v opatřeních týkajících se výstupů programů i nadále na 
politické cíle.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Schválení uvedené v odstavci 1 se 
považuje za udělené, pokud Komise po 
uplynutí dvouměsíční lhůty od přijetí 
žádosti nepřijala žádné rozhodnutí. 

Or. en

Odůvodnění

Změny programu by neměly procházet zdlouhavým rozhodovacím postupem.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpora může rovněž pokrývat 
náklady vyplývající z informačních a 
propagačních činností, které souvisejí s 
produkty v rámci režimů jakosti 
uvedených v odst. 1 písm. a) a b). 

Or. en

Odůvodnění

Informační a propagační činnosti jsou důležitým prvkem v rámci režimů jakosti a měly by být 
způsobilé pro financování z podpory, aby se tak zvýšila atraktivita režimů pro zemědělce, kteří 
se snaží získat přístup na místní trhy.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvyšují celkovou výkonnost 
zemědělského podniku;

a) zvyšují celkovou výkonnost 
zemědělského podniku, která zahrnuje 
účinnost využívání zdrojů a bilanci 
skleníkových plynů;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s prioritou číslo 5 je vhodné upřesnit pojem „celkové výkonnosti“ zemědělského 
podniku z hlediska „ekologického růstu“.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se týkají infrastruktury související s 
rozvojem a přizpůsobením zemědělství, 
včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě, 
s pozemkovými úpravami a melioracemi, 
dodávkami energie a vodním 
hospodářstvím; nebo

c) se týkají infrastruktury související s 
rozvojem a přizpůsobením zemědělství, 
včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě, 
s pozemkovými úpravami a melioracemi, 
dodávkami energie a vodním 
hospodářstvím a dodávkami vody; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jsou neproduktivními investicemi, jež 
souvisí s plněním agro- nebo lesnicko-
environmentálních závazků, ochranou 
stavu biologické rozmanitosti druhů a 

d) jsou neproduktivními investicemi, jež 
souvisí s plněním agro- nebo lesnicko-
environmentálních závazků, ochranou 
stavu biologické rozmanitosti druhů a 
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přírodních stanovišť, jakož i se zvýšením 
společenské hodnoty oblasti sítě 
Natura 2000 nebo jiných oblastí vysoké 
přírodní hodnoty, jež budou vymezeny v 
programu.

přírodních stanovišť a s udržitelným 
řízením lovných zdrojů, jakož i se 
zvýšením společenské hodnoty oblasti sítě 
Natura 2000 nebo jiných oblastí vysoké 
přírodní hodnoty, jež budou vymezeny v 
programu.

Or. en

Odůvodnění

Podpora lovných zdrojů udržitelným řízením může výrazně přispět k politice EU pro oblast 
biologické rozmanitosti. V některých oblastech jsou navíc lovné zdroje nejdůležitějším, pokud 
ne jediným, dostupným zdrojem, který má obchodní hodnotu.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Podpora může být poskytována 
v souvislosti s investicemi, které musí 
zemědělci vynaložit na splnění nově 
zavedených norem Unie v oblasti ochrany 
životního prostředí, veřejného zdraví, 
zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních 
podmínek zvířat a bezpečnosti práce. Tyto 
normy musí být nově zavedeny do 
vnitrostátních právních předpisů, kterými 
se provádějí právní předpisy Unie, a 
stanoví nové povinnosti nebo omezení pro 
zemědělskou praxi, které mají významný 
vliv na obvyklé provozní náklady 
zemědělských hospodářství a které se 
týkají významného počtu zemědělců.

Or. en

Odůvodnění

Stávající nařízení stanovuje podporu za účelem splnění nových norem Společenství (viz článek 
31 nařízení (ES) č. 1698/2005). Mělo by být zachováno podobné ustanovení, avšak omezeno 
na podporu konkrétních investic zemědělců. 
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) roční platby zemědělcům, kteří se 
účastní režimu pro malé zemědělce 
stanoveného hlavou V nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012 (dále jen „režim pro 
malé zemědělce“), kteří trvale převedou 
zemědělský podnik jinému zemědělci.

c) jednorázové platby zemědělcům, kteří se 
účastní režimu pro malé zemědělce 
stanoveného hlavou V nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012 (dále jen „režim pro 
malé zemědělce“), kteří trvale převedou 
zemědělský podnik jinému zemědělci.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 20 odst. 7. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výplaty důchodů pro zemědělce, kteří 
trvale převedou svůj zemědělský podnik 
jinému zemědělci.

Or. en

Odůvodnění

Současný systém předčasného odchodu do důchodu by měl zůstat zachován a neměl by se 
omezovat pouze na drobné zemědělce. Je však třeba přizpůsobit jej vyššímu věku pro odchod 
do důchodu a změnit jej do podoby paušální platby, jejíž výše by činila maximálně 35 000 
EUR (což odpovídá polovině stávající maximální částky a polovině maximální částky, která je 
k dispozici pro usazování mladých zemědělců).
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu ii) se 
poskytuje zemědělcům nebo členům 
domácnosti zemědělce s rozlišením na 
nezemědělské činnosti a nezemědělské 
mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech.

Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu ii) se 
poskytuje zemědělcům nebo členům 
domácnosti zemědělce s rozlišením na 
nezemědělské činnosti a nezemědělské 
mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, včetně cestovního 
ruchu.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje 
zemědělcům, kteří se v době předložení 
žádosti o podporu účastní režimu pro malé 
zemědělce na období alespoň jednoho roku 
a kteří se zaváží k trvalému převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci. 
Podpora se vyplácí ode dne převodu do 
31. prosince 2020.

Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje 
zemědělcům, kteří se v době předložení 
žádosti o podporu účastní režimu pro malé 
zemědělce na období alespoň jednoho roku 
a kteří se zaváží k trvalému převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci.
Podpora se vypočítá ode dne převodu do 
31. prosince 2020.

Or. en

Odůvodnění

Podpora pro drobně zemědělce, kteří převádějí svůj podnik, by měla být vyplacena 
jednorázově.  
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 5a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora podle odst. 1 písm. ca) se 
poskytuje zemědělcům, kteří vykonávají 
zemědělskou činnost alespoň 10 let, 
dosáhli věku nejméně 65 let a zaváží se 
k trvalému převodu celého zemědělského 
podniku a odpovídajících platebních 
nároků jinému zemědělci a s konečnou 
platností ukončí veškerou komerční 
zemědělskou činnost.

Or. en

Odůvodnění

Současný systém předčasného odchodu do důchodu by měl zůstat zachován a neměl by se 
omezovat pouze na drobné zemědělce. Je však třeba přizpůsobit jej vyššímu věku pro odchod 
do důchodu a změnit jej do podoby paušální platby, jejíž výše by činila maximálně 35 000 
EUR (což odpovídá polovině stávající maximální částky a polovině maximální částky, která je 
k dispozici pro usazování mladých zemědělců).

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4 – pododstavec 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu i) 
může být rovněž zacílena na pronajímání 
půdy mladými zemědělci a mít podobu 
bankovní záruky v souvislosti se smlouvou 
o nájmu pozemků a podpory v souvislosti 
s úrokovými sazbami.

Or. en

Odůvodnění

Kromě navržených paušálních plateb, které mají podpořit mladé zemědělce při zahájení 
podnikání, by měly být členské státy podněcovány k tomu, aby těmto zemědělcům usnadnily 
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přístup k půdě, což v mnoha evropských regionech představuje nejvýznamnější překážku při 
zakládání nových zemědělských podniků. Poskytnutí bankovních záruk z fondů pro rozvoj 
venkova může mladým zemědělcům zajistit přístup k dlouhodobým nájemním smlouvám (a 
zálohovým platbám) a zároveň je úsporné z hlediska veřejných výdajů. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Podpora podle odst. 1 písm. c) se rovná 
120 % roční platby, kterou příjemce 
obdržel v rámci režimu pro malé 
zemědělce.

7. Podpora podle odst. 1 písm. c) se rovná 
120 % roční platby, kterou příjemce 
obdržel v rámci režimu pro malé 
zemědělce, vypočteno pro období od data 
převodu do 31. prosince 2020.
Odpovídající částka se vyplácí 
jednorázově.

Or. en

Odůvodnění

Podpora by měla být drobným zemědělcům, kteří převádějí svůj zemědělský podnik, vyplacena 
jednorázově.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 7a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Podpora podle odst. 1 písm. ca) se 
poskytuje jako jednorázová platba do 
maximální výše stanovené v příloze I. 

Or. en

Odůvodnění

Současný systém předčasného odchodu do důchodu by měl zůstat zachován a neměl by se 
omezovat pouze na drobné zemědělce. Je však třeba přizpůsobit jej vyššímu věku pro odchod 
do důchodu a změnit jej do podoby paušální platby, jejíž výše by činila maximálně 35 000 
EUR (což odpovídá polovině stávající maximální částky a polovině maximální částky, která je 
k dispozici pro usazování mladých zemědělců).
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do vybudování, zlepšování 
nebo rozšiřování všech typů drobné 
infrastruktury, včetně investic do energie z 
obnovitelných zdrojů;

b) investice do vybudování, zlepšování 
nebo rozšiřování všech typů drobné 
infrastruktury, včetně investic do 
agroturistiky a energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice pro veřejné použití do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací, drobné turistické 
instrastruktury, prodeje služeb venkovské 
turistiky a značení turistických míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Omezení týkající se vlastnictví lesů 
podle článků 36 až 40 se nevztahují na 
tropické či subtropické lesy a zalesněné 
oblasti na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení Rady 

2. Omezení týkající se vlastnictví lesů 
podle článků 23 až 27 se nevztahují na 
tropické či subtropické lesy a zalesněné 
oblasti na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení Rady 
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(EHS) č. 2019/93 a francouzských 
zámořských departementů.

(EHS) č. 2019/93 a francouzských 
zámořských departementů.

Or. en

Odůvodnění

Technická oprava.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům a 
nájemcům půdy, jiným správcům půdy,
obcím a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na ušlé příjmy ze 
zemědělství a údržbu, včetně první a 
poslední probírky, a to nejvýše po dobu 
patnácti let.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech jsou obecní pozemky z historických důvodů souvisejících 
s pastvou a sběrem dřeva spravovány jednotlivci, kteří kolektivně využívají tuto půdu, jež není 
ve veřejném ani v soukromém vlastnictví.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, jiným správcům půdy, obcím a 
jejich sdružením a pokrývá náklady na 
založení a roční prémii na hektar k 
uhrazení nákladů na údržbu po dobu 



PR\881155CS.doc 25/49 PE474.053v01-00

CS

dobu nejvýše tří let. nejvýše pěti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské 
využití půdy.

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit udržitelné
zemědělské využití půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným 
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, státním 
lesům a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na:

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným a 
veřejným vlastníkům lesů, jiným správcům 
půdy, obcím, státním lesům a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na:

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, jiným správcům 
půdy, obcím a jejich sdružením. V případě 
státních lesů může být podpora 
poskytována rovněž subjektům, které tyto 
lesy obhospodařují a které nejsou závislé 
na státním rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky. 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
jiným správcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a malým a středním podnikům 
na investice, které zvyšují lesnický 
potenciál nebo souvisejí se zpracováním 
lesnických produktů a jejich uváděním na 
trh. Na území Azor, Madeiry, Kanárských 
ostrovů, menších ostrovů v Egejském moři 
ve smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93 a 
francouzských zámořských departementů 
může být podpora poskytnuta rovněž 
podnikům, které nejsou malými a středními 
podniky. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do
definice malých a středních podniků.

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Seskupením 
producentů, kteří nesplňují kritéria 
stanovená v definici malých a středních 
podniků, se žádná podpora neposkytuje.

Or. en

Odůvodnění

Jazykové upřesnění.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a všech
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

Or. en
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Odůvodnění

Upřesnění. Všechna agroenvironmentálně-klimatická opatření se neomezují pouze na 
ekologické požadavky.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců nebo skupinami jiných správců 
půdy, činí maximální výše 30 %.

Na závazky, na něž se vztahuje kapitola 2 
hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, se žádná podpora z EZFRV 
neposkytuje. 

Or. en

Odůvodnění

Dvojí platby v rámci režimu ekologických a agroenvironmentálních opatření by měly být 
vyloučeny. Pro kolektivní závazky, jakož i pro spolupráci mezi jinými správci půdy či mezi 
zemědělci a jinými správci půdy, by měla být zavedena zvláštní pobídka. Znění by mělo být 
v souladu se zněním čl. 29 odst. 1.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
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přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců nebo skupinami jiných správců 
půdy, činí maximální výše 30 %.

Or. en

Odůvodnění

Pro kolektivní závazky, jakož i pro spolupráci mezi jinými správci půdy či mezi zemědělci a 
jinými správci půdy, by měla být zavedena zvláštní pobídka. Znění by mělo být v souladu se 
zněním čl. 29 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby v 
rámci tohoto opatření zemědělcům v 
oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 46 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2014 ve výši 80 % platby 
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň 
v roce 2017 ve výši 20 %.

5. Členské státy mohou po dobu čtyř let
poskytovat platby v rámci tohoto opatření 
zemědělcům v oblastech, které byly podle 
čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 
1698/2005 způsobilé v programovém 
období 2007–2013, nejsou však již 
způsobilé na základě nového vymezení 
podle čl. 33 odst. 3. Tyto platby se 
postupně snižují, a to z výchozí úrovně v 
prvním roce ve výši 80 % platby obdržené 
v roce 2013 na konečnou úroveň ve 
čtvrtém roce ve výši 20 %.

Or. en

Odůvodnění

Platby se postupně snižují po dobu čtyř let, avšak členským státům může být ponechána 
flexibilita, pokud jde o vstup nového vymezení v platnost. Odkaz na čl. 33 odst. 3 je 
technickou opravou.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V členských státech, které neprovedly 
vymezení podle čl. 33 odst. 3 do 
1. ledna 2014, se odstavec 5 vztahuje na 
zemědělce pobírající platby v oblastech, 
jež byly způsobilé pro tyto platby v 
období 2007–2013. Po provedení vymezení 
obdrží zemědělci v oblastech, které jsou 
způsobilé i nadále, platby v rámci tohoto 
opatření v plné výši. Zemědělci v 
oblastech, které již nejsou způsobilé, 
obdrží platby podle odstavce 5.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby byly jiné než horské oblasti 
způsobilé pro platby podle článku 32, 
považují se tyto oblasti za oblasti s 
významnými přírodními omezeními, 
pokud nejméně 66 % zemědělsky využité 
plochy splňuje nejméně jedno z kritérií 
uvedených v příloze II na úrovni uvedené 
prahové hodnoty. Splnění této podmínky 
se zajistí na příslušné úrovni místních 
správních jednotek (úroveň „LAU 2“). 

3. Členské státy určí jiné než horské 
oblasti s významnými přírodními 
omezeními jako způsobilé pro platby podle 
článku 32. Tyto oblasti se vyznačují 
významnými přírodními omezeními, 
zejména nízkou produktivitou půdy nebo 
špatnými klimatickými podmínkami, a 
skutečností, že zachování extenzivní 
zemědělské činnosti je důležité pro 
obhospodařování půdy. 

Při vymezování oblastí, jichž se týká tento 
odstavec, provedou členské státy 
upřesnění na základě objektivních kritérií 
s cílem vyloučit oblasti, v nichž byla 
doložena významná přírodní omezení v 
souladu s prvním pododstavcem, tato 
omezení jsou však překonána investicemi 

Orientační biofyzikální kritéria pro 
vymezení oblastí s významnými 
přírodními omezeními jsou uvedena v 
příloze II.
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nebo hospodářskou činností.
Komise do 31. prosince 2015 předloží 
legislativní návrh závazných 
biofyzikálních kritérií a odpovídajících 
prahových hodnot, které mají být použity 
pro budoucí vymezení, a vhodných 
upřesňujících pravidel a přechodných 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Jakmile budou k dispozici veškeré údaje a odpovídající prahové hodnoty potřebné pro 
posouzení dopadu pro tato kritéria, předloží Komise samostatný legislativní návrh závazných 
biofyzikálních kritérií pro vymezení oblastí s významnými přírodními omezeními. Členské 
státy budou do té doby používat kritéria pro vymezení, která respektují ustanovení Dohody 
WTO o zemědělství z Marrákeše.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy ke svým programům 
rozvoje venkova připojí:

5. Členské státy ke svým programům 
rozvoje venkova připojí stávající nebo 
pozměněné vymezení podle odstavců 2, 3 a 
4. 

a) stávající nebo pozměněné vymezení 
podle odstavců 2 a 4;
b) nové vymezení oblastí uvedených v 
odstavci 3.

Or. en

Odůvodnění

Jakmile budou k dispozici veškeré údaje a odpovídající prahové hodnoty potřebné pro 
posouzení dopadu pro tato kritéria, předloží Komise samostatný legislativní návrh závazných 
biofyzikálních kritérií pro vymezení oblastí s významnými přírodními omezeními. Členské 
státy budou do té doby používat kritéria pro vymezení, která respektují ustanovení Dohody 
WTO o zemědělství z Marrákeše.
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat se vztahují pouze na 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem stanovených podle kapitoly I 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Tyto 
příslušné požadavky se určí v programu.

2. Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat se vztahují pouze na 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem stanovených podle kapitoly I 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
právními předpisy Unie. Tyto příslušné 
požadavky se určí v programu.

Tyto závazky se přijímají na období 
jednoho roku s možností prodloužení.

Tyto závazky se přijímají na období 
jednoho roku až sedmi let s možností 
prodloužení.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a jiným 
správcům půdy, kteří se dobrovolně zaváží 
k provádění operací sestávajících z jednoho 
nebo více lesnicko-environmentálních 
závazků. Podporu mohou využít rovněž 
subjekty obhospodařující státní lesy, pokud 
nejsou závislé na státním rozpočtu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) společných přístupů k projektům v
oblasti ochrany životního prostředí 
a stávajícím environmentálním postupům;

g) koordinovaných přístupů k projektům v 
oblasti ochrany životního prostředí 
a stávajícím environmentálním postupům;

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora podle odst. 1 písm. b) se 
poskytuje pouze nově vytvořeným 
uskupením a sítím a uskupením a sítím, 
jež zavádějí novou činnost.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin proti 
hospodářským ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy a 
nákazami zvířat nebo chorobami rostlin či 
napadením škůdci;

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům nebo skupinám zemědělců na 
pojistné k pojištění úrody, hospodářských 
zvířat a plodin proti hospodářským ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy a nákazami zvířat nebo chorobami 
rostlin či napadením škůdci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin, ekologickou 
katastrofou nebo nepříznivými 
klimatickými jevy, včetně sucha;

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, u 
nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
nebo na pojištění k poskytování 
kompenzací zemědělcům, u nichž došlo k 
výraznému poklesu jejich příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se 
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu s 
vnitrostátním právem, který umožňuje 

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se 
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu s 
vnitrostátním právem, který umožňuje 
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zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin nebo ekologickou katastrofou nebo 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin, ekologickou katastrofou nebo 
nepříznivými klimatickými jevy nebo u 
nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě přezkum v polovině 
období, který se týká provádění opatření k 
řízení rizik, a případně navrhne vhodné 
legislativní návrhy na jeho zlepšení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo na opatření přijaté v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které vedou ke snížení roční produkce o
více než 30 % ve srovnání s průměrnou 
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tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty.

roční produkcí zemědělce. Tato průměrná 
roční produkce se vypočítá na základě 
údajů za předcházející tři roky nebo za 
předcházejících pět let s vyloučením 
nejvyšší a nejnižší hodnoty nebo v řádně 
odůvodněných výjimečných případech na 
základě údajů za určitý rok v 
předcházejících pěti letech.

Hodnocení rozsahu vzniklé ztráty může 
být přizpůsobeno specifickým rysům 
každého druhu produktu a použijí se
a) biologické ukazatele (množství ztráty 
biomasy) nebo odpovídající ukazatele 
ztráty výnosu zjištěné na úrovni 
zemědělského podniku, na místní, 
regionální či vnitrostátní úrovni, nebo
b) ukazatele počasí (množství srážek, 
teplota atd.) stanovené na regionální či 
vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 39 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzájemné fondy pro choroby zvířat a 
choroby rostlin a ekologické katastrofy

Vzájemné fondy pro choroby zvířat a 
choroby rostlin, ekologické katastrofy a 
nepříznivé klimatické jevy

Or. en

Odůvodnění

Tento článek se týká i nepříznivých klimatických jevů, včetně sucha. Proto je třeba upravit 
znění nadpisu článku.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.

2. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel. 
Členské státy se mohou rozhodnout, že 
vzájemné fondy doplní o systémy pojištění. 

Or. en

Odůvodnění

V určitých případech může doplnění vzájemných fondů o systémy pojištění zajistit účinnější 
fungování systémů řízení rizik. Členské státy by tedy měly tuto možnost mít. 

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o choroby zvířat, finanční 
kompenzaci podle článku 37 odst. 1 
písm. b) lze poskytnout pouze v případě 
chorob uvedených na seznamu chorob 
zvířat vypracovaném Světovou organizací 
pro zdraví zvířat a/nebo seznamu nákaz v 
příloze rozhodnutí 90/424/EHS.

4. Pokud jde o choroby zvířat, finanční 
kompenzaci podle článku 37 odst. 1 
písm. b) lze poskytnout pouze v případě 
chorob uvedených na seznamu chorob 
zvířat vypracovaném Světovou organizací 
pro zdraví zvířat a/nebo seznamu nákaz v 
příloze rozhodnutí 90/424/EHS a chorob 
včel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem nebo pojišťovnou kompenzují 
nejvýše 70 % ušlého příjmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být v 
členských státech, které k Unii přistoupily 
od roku 2004, považovány za způsobilé 
výdaje investice do nových zavlažovacích 
zařízení, pokud ekologická analýza 
poskytne důkazy, že dotyčné investice jsou 
udržitelné a nemají nepříznivý vliv na 
životní prostředí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují nové investice, včetně 
investic do modernizace stávajících 
systémů na zlepšení efektivního využívání 
vody. Komise je v souladu s článkem 90 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, které stanoví minimální 
normy pro efektivní využívání vody a 
environmentální výkonnost zavlažovacího 
zařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Navržené rozlišování mezi starými a novými členskými státy není odůvodněné. Investice do 
nového zavlažovacího zařízení i do modernizace a zefektivnění zařízení by měly být 
považovány za způsobilé výdaje, splňují-li konkrétní výkonnostní kritéria, pokud jde 
o efektivní využívání vody a dopad na životní prostředí, jež Komise dále určí prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím prováděcího 
aktu připraví roční rozpis částek 
uvedených v odstavci 1 podle jednotlivých 
členských států po odečtení částky uvedené 
v odstavci 2 a s přihlédnutím k převodu 
prostředků podle čl. 14 odst. 2 nařízení 
(EU) č. přímé platby/2012. Při provádění 
ročního rozpisu Komise zohlední:

4. Roční rozpis částek uvedených v 
odstavci 1 podle jednotlivých členských 
států po odečtení částky uvedené 
v odstavci 2 a s přihlédnutím k převodu 
prostředků podle čl. 14 odst. 2 nařízení 
(EU) č. přímé platby/2012 je uveden 
v příloze Ia. 

a) objektivní kritéria související s cíli 
uvedenými v článku 4; a
b) dosavadní výsledky.

Or. en

Odůvodnění

Rozpis částek podle jednotlivých členských států je stanoven v příloze právního aktu. 
Nezbytné změny této přílohy může Komise provést prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci. 

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Kromě částek uvedených v odstavci 4 
zahrne prováděcí akt uvedený v témže 
odstavci rovněž finanční prostředky 
převedené do EZFRV při použití čl. 7 

5. Komise je podle článku 90 zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
které v případě potřeby upravují přílohu 
Ia tak, aby zahrnovala finanční prostředky 
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odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 
č. přímé platby/2012.

převedené do EZFRV při použití čl. 7 odst. 
2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné změny přílohy Ia může Komise provést prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. 
Tyto změny se týkají zejména částek převáděných z důvodu uplatňování limitů a flexibility 
mezi jednotlivými pilíři a převodu nevyužitých prostředků z rezervy na ekologická opatření, 
které se přidělí na agroenvironmentální opatření.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely přidělení výkonnostní rezervy 
uvedené v čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 
[společný strategický rámec/2012] se k 
částkám uvedeným v článku 18 nařízení 
(EU) č. [společný strategický rámec/2012] 
připočtou dostupné účelově vázané příjmy 
vybrané v souladu s článkem 45 nařízení 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 pro 
EZFRV. Přidělí se členským státům 
poměrným dílem k jejich podílu celkové 
částky podpory z EZFRV.

6. Dostupné účelově vázané příjmy 
vybrané v souladu s článkem 45 nařízení 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 pro 
EZFRV se přidělí členským státům 
poměrným dílem k jejich podílu celkové 
částky podpory z EZFRV.

Or. en

Odůvodnění

Výkonnostní rezerva uvedená v článku 18 nařízení (EU) č. [společný strategický rámec/2012] 
se zruší (viz příslušný PN ve stanovisku vypracovaném panem Caronnou).
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Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) 60 % u agroenvironmentálně-
klimatických opatření uvedených v článku 
29. V případě programů pro méně 
rozvinuté regiony, nejvzdálenější regiony 
a menší ostrovy v Egejském moři ve 
smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93 se může 
zvýšit až na 90 %;

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států využívá stávající zvýšené míry spolufinancování v případě osy 2. Vyšší 
podpora Společenství pro agroenvironmentálně-klimatická opatření by měla zůstat zachována 
i v novém nařízení. 

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odchylně od odstavce 3 se na finanční 
prostředky převedené do EZFRV na 
základě článku 14 nařízení (EU) č. [přímé 
platby/2012] vztahuje 100% příspěvková 
sazba z EZFRV.
Finanční prostředky vyplývající 
z uplatnění čl. 14 odst. 1a nařízení (EU) 
č. [přímé platby/2012] jsou vyhrazeny na 
opatření podle článku 29. 

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s prostředky převedenými dobrovolně z prvního do druhého pilíře na základě 
ustanovení o flexibilitě nařízení o přímých platbách ani v souvislosti s nevyužitými prostředky 
na ekologická opatření převedenými do EZFRV, které se použijí výhradně na podporu 
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agroenvironmentálně-klimatických opatření, se nevyžaduje žádné spolufinancování. 

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Nejméně 30 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno na opatření podle článků 29, 
30 a 31. 

Or. en

Odůvodnění

Za účelem co nejefektivnějšího zajištění veřejných statků prostřednictvím cílených plateb by 
mělo být ustanovení o povinné minimální procentuální sazbě pro agroenvironmentálně-
klimatická opatření uvedeno nejen v bodě odůvodnění, ale i v příslušném článku. Vzhledem 
k navrženému převodu nevyužitých „ekologických“ prostředků na agroenvironmentální 
opatření by se stávající ustanovení, které na opatření osy 2 přiznává nejméně 25 %, mělo 
lehce zvýšit. Podpora pro znevýhodněné oblasti by do tohoto ustanovení neměla být zahrnuta, 
neboť se jedná o kompenzaci nevýhodných přírodních podmínek, což není spojeno s žádnými 
dodatečnými (environmentálními) požadavky. 

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 6a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Příspěvky členských států na způsobilé 
veřejné výdaje lze nahradit soukromými 
příspěvky. 

Or. en

Odůvodnění

Navzdory vyšším mírám financování ze strany Společenství stanoveným nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1312/2011 ze dne 19. prosince 2011 přišlo mnoho 
členských států o plánovanou podporu z EZFRV z důvodu výrazných rozpočtových omezení a 
nedostatečného objemu finančních prostředků na příspěvky členských států na výdaje na 
rozvoj venkova. Členské státy by proto měly mít možnost nahradit své finanční příspěvky 
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soukromými prostředky (např. od nadací či formou soukromých příspěvků příjemce). 

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Článek 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s touto hlavou se ve spolupráci 
mezi Komisí a členskými státy vypracuje 
společný systém sledování a hodnocení, 
který Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu s 
přezkumným postupem podle článku 91.

V souladu s touto hlavou se ve spolupráci 
mezi Komisí a členskými státy vypracuje 
společný systém sledování a hodnocení.
Komise přijme v souladu s článkem 90 
akty v přenesené pravomoci, kterými 
stanoví pracovní metodu a ukazatele, jež 
má tento systém využívat.

Or. en

Odůvodnění

Volba správných ukazatelů je zásadní nejen pro sledování a hodnocení programů pro rozvoj 
venkova, ale i pro koordinaci s dalšími programy v rámci společného strategického rámce a 
pro společné sledování v souvislosti se společnými cíli. Jedná se o rozhodnutí obecného 
významu, které by mělo být přijato prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Příloha I – řádek 5 – sloupec 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

70 000 – Na mladého zemědělce podle čl. 
20 odst. 1 písm. a) bodu i)
70 000 – Na podnik podle čl. 20 odst. 1 
písm. a) bodu ii)
15 000 – Na malý zemědělský podnik 
podle čl. 20 odst. 1 písm. a) bodu iii)

70 000 – Na mladého zemědělce podle čl. 
20 odst. 1 písm. a) bodu i)
70 000 – Na podnik podle čl. 20 odst. 1 
písm. a) bodu ii)
15 000 – Na malý zemědělský podnik 
podle čl. 20 odst. 1 písm. a) bodu iii)
35 000 – Na důchod podle čl. 20 odst. 1 
písm. ca)

Or. en

Odůvodnění

Současný systém předčasného odchodu do důchodu by měl zůstat zachován a neměl by se 
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omezovat pouze na drobné zemědělce. Je však třeba přizpůsobit jej vyššímu věku pro odchod 
do důchodu a změnit jej do podoby paušální platby, jejíž výše by činila maximálně 35 000 
EUR (což odpovídá polovině stávající maximální částky a polovině maximální částky, která je 
k dispozici pro usazování mladých zemědělců).

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia

Vnitrostátní finanční rámce uvedené v článku 64

(v milionech EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgie 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838

Bulharsko 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215
Česká 
republika 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820

Dánsko 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536

Německo 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922

Estonsko 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623

Irsko 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842

Řecko 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Španělsko 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781

Francie 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806

Itálie 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055

Kypr 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926

Lotyšsko 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703

Litva 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461

Lucembursko 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383

Maďarsko 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679

Malta 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762

Nizozemsko 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850

Rakousko 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744

Polsko 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504

Portugalsko 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811
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Rumunsko 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

Slovinsko 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743

Slovensko 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467

Finsko 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416

Švédsko 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736
Spojené 
království 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en

Odůvodnění

O rozdělení prostředků mezi členské státy by nemělo být rozhodováno prostřednictvím 
prováděcího aktu, ale mělo by být upraveno právním aktem (viz pozměňovací návrhy k článku 
64). Klíč pro rozdělování používaný v období 2007–2013 slouží jako základ pro určení 
finančních zdrojů na každý členský stát. Částky byly přizpůsobeny celkovému objemu 
prostředků na rozvoj venkova, které Komise předložila ve svém návrhu budoucího víceletého 
finančního rámce. 

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Příloha II – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biofyzikální kritéria pro vymezení oblastí s 
přírodními omezeními

Orientační biofyzikální kritéria pro 
vymezení oblastí s přírodními omezeními

Or. en

Odůvodnění

Jakmile budou k dispozici veškeré údaje a odpovídající prahové hodnoty potřebné pro 
posouzení dopadu pro tato kritéria, předloží Komise samostatný legislativní návrh závazných 
biofyzikálních kritérií pro vymezení oblastí s významnými přírodními omezeními. Do té doby 
budou kritéria uvedená v této příloze pouze orientační povahy.  

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropa zažívá sociální, ekonomickou, finanční a environmentální situaci „sui generis“, která 
vyžaduje politickou reakci na všech úrovních. Jednou z nich je zemědělství a oblast venkova, 
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jejichž společné politiky volají po odvážné restrukturalizaci, aby mohly řešit naléhavé úkoly, 
které před nimi stojí v současnosti i budoucnosti.

Je nezbytné, aby evropští zemědělci byli i nadále schopni zajišťovat občanům odpovídající 
míru soběstačnosti v zásobování potravinami a surovinami, a to pokud jde o jejich množství a 
jakost i o přijatelné ceny.

To znamená sladit činnost v oblasti zemědělství s udržitelnou výrobou a vtisknout 
evropskému zemědělství vizi budoucnosti, v níž by měla konkurenceschopnost jít ruku v ruce 
s udržitelností, a také představu, že udržitelnost se netýká pouze otázky životního prostředí, 
ale především vlastní životaschopnosti zemědělství v dlouhodobém horizontu, a to 
z hospodářského i sociálního hlediska. Přechod k evropskému zemědělství, které by bylo 
šetrnější k životnímu prostředí, je tedy podmínkou „sine qua non“ jeho vlastní 
životaschopnosti.

Je rovněž nutné, aby si evropské zemědělství zachovalo konkurenceschopnost vůči svým 
hlavním obchodním partnerům, kteří dostávají vysoké dotace nebo se na ně vztahují méně 
náročná kritéria produkce.

Zemědělský sektor musí patřičným způsobem přispívat k naplňování nové strategie „Evropa 
2020“ v oblasti boje proti změně klimatu, inovací a vytváření pracovních míst a má k tomu 
odpovídající potenciál; to znamená, že je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost venkovským 
oblastem, a to zejména oblastem nejvíce znevýhodněným, za účelem posílení jejich sociální a 
hospodářské dynamiky s cílem dosáhnout udržitelnosti.

Nová politika pro zemědělství a oblast venkova v Evropě musí být založena na trojí zásadě 
„legitimity /spravedlnosti /efektivnosti“, tj. na přidělování zdrojů na cíle, které daňoví 
poplatníci i společnost považují za prospěšné, na co nejspravedlivějším rozdělování těchto 
zdrojů mezi zemědělce, regiony a členské státy a na jejich využití v souladu s optimalizací 
výsledků, kterých má být dosaženo.

Vzhledem k velké různorodosti evropského zemědělství, která musí být zachována, a 
vzhledem k potřebě zachovat společný rámec právních předpisů pro provádění zemědělské 
politiky a rozvoj venkova se do subsidiarity musí promítnout správná míra rovnováhy mezi 
těmito dvěma dynamikami. A zjednodušení, aniž by jím byly dotčeny požadavky na řádné 
využívání veřejných prostředků, by se mělo v co největší míře promítnout do všech předpisů.

Mimoto přijal Evropský parlament (EP) v loňském roce velkou většinou – v souvislosti 
s projednáváním zpráv poslanců Lyona a Desse – soubor obecných politických pokynů, 
kterým se dostalo náležitého ocenění.

S ohledem na legislativní návrhy předložené Evropskou komisí (EK) je nyní na Parlamentu, 
aby se vyslovil k hlavním opatřením a politickým nástrojům zaměřeným na realizaci 
stanovených cílů, v tomto konkrétním případě k návrhu nařízení o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), s cílem doplnit jej 
a sladit s prvním pilířem společné zemědělské politiky (SZP).

V důsledku toho zpravodaj navrhuje vyjasnit a dále upřesnit cíle a priority týkající se lidských 
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zdrojů, lesního hospodářství a inovací v souvislosti s konkurenceschopností venkovských 
oblastí a zemědělských podniků, a také dobrých životních podmínek zvířat, znečišťujících 
plynů a otázky uhlíku.

Mladí zemědělci
Zpravodaj sdílí přesvědčení, že dynamika zemědělské činnosti významně podmiňuje rozvoj 
venkovských oblastí, a že by proto měla být věnována zvláštní pozornost otázce omlazování 
kádru podnikatelů v zemědělství: ať už formou generační výměny nebo příchodem nových 
zájemců o tuto činnost.

V tomto duchu a s cílem zjednodušit a zatraktivnit zahajování činnosti mladých zemědělců, a 
jako doplněk opatření navržených ve zprávě týkající se nařízení o „přímých platbách“, 
navrhuje zpravodaj vytvoření pobídek pro překonání toho, co považuje za největší překážku 
zahajování podnikání mladých zemědělců, a to je přístup k půdě; toho lze dosáhnout 
poskytováním úrokových dotací u bankovních půjček na pronájem pozemků a záruk za ně.

Ukončení činnosti
Mimoto zpravodaj požaduje, aby byl znovu zaveden mechanismus pro ukončení činnosti, jenž 
by byl mnohem jednodušší a finančně méně nákladný než mechanismus, který byl v platnosti 
dříve. Tento návrh si klade za cíl poskytovat jednorázovou platbu v maximální výši 
odpovídající 50 % příspěvku na zahájení činnosti pro mladého zemědělce těm zemědělcům 
starším 65 let, kteří se rozhodnou předat své hospodářství a své nároky na podporu jiným 
zemědělcům.

Restrukturalizace zemědělských podniků
S cílem podpořit a usnadnit restrukturalizaci zemědělských podniků, generační výměnu a 
zahájení podnikání nových zemědělců zpravodaj rovněž navrhuje zlepšit mechanismus, který 
navrhla EK a který se týká roční platby až do roku 2020, a to ve výši 120 % z částky 
odpovídající maximální částce podpory poskytované zemědělcům, kteří spadají do kategorie 
drobných zemědělců v nařízení o „přímých platbách“, a změnit jej na platbu jednorázovou, 
čímž by došlo ke zvýšení motivace a snížení byrokracie.

Investice
Zpravodaj se domnívá, že by měl být rozšířen rozsah nárokovatelnosti investic do podniků 
a/nebo zemědělských a nezemědělských činností a do dalších infrastruktur.

Měla by být zejména řešena otázka investic, které jsou určeny na modernizaci na základě 
nových hygienických požadavků, a také těch, které přispívají k podpoře energetické účinnosti 
nebo k omezení a odstraňování zábran zemědělsko-klimatické povahy, jako je tomu v případě 
výstavby nových zavlažovacích systémů nebo modernizace stávajících z důvodu racionalizace 
spotřeby vody nebo energie, a za předpokladu, že mají schopnost vytvářet pracovní místa a 
přispívat k udržení obyvatelstva ve venkovských oblastech.

Agroenvironmentální opatření
Pokud jde o agroenvironmentální opatření, zpravodaj doporučuje zavedení povinné minimální 
částky rozpočtových prostředků ve výši 30 %, včetně ekologického zemědělství a plateb v 
rámci sítě Natura 2000 a rámcové směrnice o vodě.
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Zpravodaj zavádí zásadu, že všechna agroenvironmentální opatření, která mají být zahrnuta 
do programů rozvoje venkova předkládaných členskými státy, by měla jít – pokud jde o 
hodnoty životního prostředí – až za rámec ekologických opatření, jež předpokládá první pilíř, 
čili až za rámec opatření, za něž lze obdržet platbu na zemědělské postupy prospěšné klimatu 
a životnímu prostředí v rámci „přímých plateb“, a tím zajistit doplňkovost mezi oběma pilíři
SZP.

Lesní hospodářství
Zpravodaj navrhuje rozšířit rozsah příjemců podpůrných opatření v oblasti lesního 
hospodářství, včetně zejména takových subjektů spravujících lesy ve Společenství, které 
nemají status veřejného nebo soukromého vlastnictví. Navrhuje také, aby podpora 
poskytovaná na zalesnění a na vytváření zalesněných ploch byla prodloužena z deseti až na 
patnáct let a aby podpora zřizování zemědělsko-lesnických systémů byla prodloužena ze tří na 
pět let. 

Oblasti s významnými přírodními omezeními
Co se týče vymezení „jiných než horských oblastí s významnými přírodními omezeními“, 
navrhuje zpravodaj přístup, který se liší od přístupu EK, a to s ohledem na skutečnost, že až 
do termínu vypracování této zprávy nebylo možné získat údaje, které by umožnily posoudit 
praktické důsledky použití kritérií navržených Komisí.

V souvislosti s výše uvedeným proto zpravodaj navrhuje, aby členské státy provedly 
vymezení podle kritérií, která by zohlednila významná přírodní omezení a byla by slučitelná 
s doporučeními Účetního dvora a závazky EU v rámci Světové obchodní organizace. Za tímto 
účelem může orientačně posloužit seznam referenčních biofyzikálních kritérií, který je uveden 
v příloze II. 

Řízení rizik
Pokud jde o systém řízení rizik, zpravodaj doporučuje rozšířit používání pojistného 
mechanismu na jiné nástroje tohoto systému a zavádí možnost výjimečného používání 
klimatických a biologických indexů na místní, regionální nebo vnitrostátní úrovni k výpočtu 
ztrát, které by nebylo možné prokázat na úrovni zemědělského podniku. „Sucho“ může být 
jako nepříznivý klimatický jev důvodem k nárokování podpory poskytované v rámci 
vzájemných fondů vyčleněných pro ekologické katastrofy. Do vzájemných fondů pro 
kompenzaci ztrát způsobených chorobami zvířat jsou zahrnuty také choroby včel.

Míry spolufinancování
Pokud jde o míru finančních příspěvků z EZFRV na financování agroenvironmentálních 
opatření, zpravodaj navrhuje, aby tato opatření měla místo 50% a 85% míry navržené Komisí 
60% a 90% hodnotu, a to pro všechny regiony v případě první míry a pro méně rozvinuté 
regiony, nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři v případě míry druhé.

Zpravodaj navrhuje, aby byly finanční prostředky, které nebyly využity v „ekologické složce“ 
přímých plateb, převedeny do druhého pilíře k financování agroenvironmentálních opatření 
bez spolufinancování ze strany jednotlivých států. Navrhuje rovněž, aby byly finanční 
prostředky, které členské státy smějí převést z prvního do druhého pilíře podle článku 14 
navrhovaného nařízení o „přímých platbách“, rovněž osvobozeny od nutnosti 
spolufinancování ze strany jednotlivých států.
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Zpravodaj rovněž zavádí možnost, že spolufinancování na vnitrostátní úrovni může být v plné 
výši realizováno ze soukromých prostředků.

Vnitrostátní finanční rámce
A konečně, vzhledem k tomu, že Komise nepředložila žádné kvantifikované návrhy, které by 
se týkaly rozdělení rozpočtu na rozvoj venkova na období 2014–2020 jednotlivým členským 
státům, má zpravodaj v úmyslu odstranit tento nedostatek tím, že sám předkládá návrh na 
základě návrhu rozpočtu EK pro víceletý finanční rámec na období 2014–2020, přičemž 
používá stejnou metodu rozdělení prostředků jako v předchozím programovém období, neboť 
v této záležitosti nedošlo k žádné významné změně předpokladů.

Tato zpráva byla vypracována na základě celkové výše finančních prostředků vyčleněných na 
SZP tak, jak ji navrhla Evropská komise pro budoucí víceletý finanční rámec. Zásadní změny 
v tomto návrhu budou mít za následek nutnost revize obsahu této zprávy.


