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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Společná organizace trhů v rámci SZP je i nadále důležitou součástí a vysokou prioritou 
současné reformy. Tato reforma se snaží nastínit možnost dalšího postupu pro organizaci 
jednotlivých trhů SZP, např. trhů s cukrem, vínem, olivovým olejem atd. Návrhy se zabývají 
všemi odvětvími SZP a snaží se prosazovat finanční zájmy Unie. 

Vzhledem k tomu, že se SZP v průběhu uplynulých let stávala stále složitější, musí být 
důležitou součástí budoucí SZP lepší regulace a výrazné snížení byrokracie pro zemědělce. Je 
třeba zabránit jakékoli neodůvodněné a nadbytečné administrativní zátěži a nákladům pro 
vnitrostátní orgány, zejména s ohledem na fiskální konsolidaci v členských státech 
a nedostatek zdrojů. K zajištění řádného hospodaření s finančními prostředky Unie je třeba 
zaměřit výdaje na poskytování klíčových veřejných statků prostřednictvím multifunkční SZP. 

Cílem návrhu Komise je stanovit konkrétní odvětvovou politiku, a to tak, že by se zabývala 
každým odvětvím samostatně. Kromě toho se návrhy týkají otázek intervence na trhu, 
soukromého skladování a využívání vývozních náhrad. Řeší otázky organizací a skupin 
producentů, zejména v odvětví ovoce a zeleniny, spolu s propagačními programy a způsoby 
označování. Jsou uvedeny možnosti politiky pro jednotlivá odvětví, aby mohla reagovat na 
budoucí výzvy v oblasti zemědělství a dosáhnout cílů stanovených pro SZP. Reforma musí 
také zohlednit nové marketingové a výrobní normy a normy související s balíčkem o jakosti 
(např. kvóty na mléko) s cílem poskytnout účinný rámec a systém, jehož prostřednictvím 
bude možné předcházet vysokým výkyvům cen.

Je mimořádně důležité zajistit dodržování požadavků veřejného zájmu v souvislosti 
s poskytováním plateb. 

Tato zpráva se opírá o celkové finanční částky pro SZP, které Komise navrhuje v příštím 
víceletém finančním rámci. Pokud by se návrh Komise změnil, bylo by nutné přepracovat 
také toto stanovisko.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) environmentální opatření a metody 
produkce šetrné k životnímu prostředí, 

e) environmentální opatření a metody 
produkce šetrné k životnímu prostředí, 
včetně ekologického zemědělství 
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včetně ekologického zemědělství; a integrované produkce;

Odůvodnění

Integrovaná produkce, coby metoda, která v co nejvyšší míře integruje přírodní zdroje 
a mechanismy, zajišťuje udržitelné zemědělství v dlouhodobém horizontu. Z tohoto důvodu, 
a také proto, že se jedná o metodu, kterou lze provádět prakticky u všech typů plodin, je třeba 
ji považovat za ekologický postup uznávaný Unií v souvislosti se zemědělskými produkty.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční podpora Unie se rovná částce 
finančních příspěvků podle čl. 30 odst. 1 
písm. a), které byly skutečně zaplaceny, a 
je omezena na 50 % skutečně 
vynaložených výdajů.

1. Finanční podpora Unie se rovná částce 
finančních příspěvků podle čl. 30 odst. 1 
písm. a), které byly skutečně zaplaceny, a 
je omezena na 60 % skutečně 
vynaložených výdajů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedený podíl však může být zvýšen na 
4,6 % hodnoty produkce uvedené na trh, 
pokud se částka přesahující 4,1 % hodnoty 
produkce uvedené na trh použije pouze na 
opatření pro předcházení krizím a jejich 
řešení. 

Uvedený podíl však může být zvýšen na 
5 % hodnoty produkce uvedené na trh, 
pokud se částka přesahující 4,1 % hodnoty 
produkce uvedené na trh použije pouze na 
opatření pro předcházení krizím a jejich 
řešení. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené normy se zároveň stejně 
důsledně a přísně uplatňují na produkty 
pocházející ze třetích zemí.

Odůvodnění

Uplatňováním zásady vzájemnosti by se mělo zaručit, aby veškerá produkce, která se prodává 
na stejném trhu, plnila stejné požadavky.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 133 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V míře nezbytné pro umožnění vývozu 
na základě kurzů nebo cen na světovém 
trhu a v mezích vyplývajících z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy 
může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo 
cenami a cenami v Unii pokryt vývozní 
náhradou pro:

1. Vývozní náhrady, které jsou uvedeny 
v této kapitole, se použijí jen v souvislosti 
s článkem 154. V míře nezbytné pro 
umožnění vývozu na základě kurzů nebo 
cen na světovém trhu a v mezích 
vyplývajících z dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy může být rozdíl mezi 
těmito kurzy nebo cenami a cenami v Unii 
pokryt vývozní náhradou pro:

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími 
trh se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na narušení trhů způsobené 
výrazným zvýšením nebo snížením cen na 
vnitřních nebo vnějších trzích se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, pokud 
jde o přijetí nezbytných opatření pro 
dotčené odvětví při dodržení povinností 
vyplývajících z dohod uzavřených v 
souladu s článkem 218 Smlouvy.
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uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud to v případech hrozeb narušení trhů 
uvedených v prvním pododstavci vyžadují 
naléhavé závažné důvody, použije se na 
akty v přenesené pravomoci přijaté podle 
tohoto odstavce postup stanovený v článku 
161 tohoto nařízení.

Pokud to v případech narušení trhů 
uvedených v prvním pododstavci vyžadují 
naléhavé závažné důvody, použije se na 
akty v přenesené pravomoci přijaté podle 
tohoto odstavce postup stanovený v článku 
161 tohoto nařízení.
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