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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Aspekt rozvoje venkova zůstává i nadále velmi důležitou součástí SZP a představuje 
v probíhající reformě vysokou prioritu. Reforma usiluje o zachování struktury se dvěma pilíři, 
přičemž rozpočet pro každý pilíř by měl zůstat v nominální hodnotě na úrovni roku 2013 a 
měl by se především zaměřit na dosahování výsledků v oblasti hlavních priorit EU. SZP by 
měla i nadále být strategicky důležitou politikou, která je nejúčinnější reakcí na naléhavé 
politické úkoly a zajišťuje nejefektivnější využití rozpočtových zdrojů. Nástroje ve druhém 
pilíři by měly členským státům poskytnout více prostoru k přizpůsobení řešení místním 
zvláštnostem.

Jelikož je SZP rok od roku složitější, musí být důležitou součástí budoucí SZP lepší regulace 
a významné 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. Navíc si reforma klade za cíl navrhnout efektivní a 
trvalé nástroje pro zvýšení efektivity v odvětví zemědělství.

Cílem návrhu Komise je stanovit konkrétní politické možnosti, reagovat na budoucí naléhavé 
úkoly zemědělství a venkovských oblastí a splnit cíle, jež byly pro SZP vytyčeny. 
Předpokládá se posílení environmentálních opatření spolu s navýšením finančních prostředků 
na řešení těchto otázek na územním základě. Finanční prostředky vynakládané v rámci 
druhého pilíře budou také více zacíleny na zemědělskou komunitu.

Zkrátka a dobře, Komise navrhuje, aby byl rozvoj venkova – spolu s ostatními fondy EU 
řízenými ve sdíleném režimu a s posíleným postupem zaměřeným na výstupy – začleněn do 
společného strategického rámce a podléhal jasnější a vylepšené podmíněnosti ex ante. Druhý 
pilíř SZP by měl fungovat koordinovaně a doplňkově s prvním pilířem a také s ostatními 
fondy EU (zejména s Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), Evropským 
sociálním fondem (ESF), Fondem soudržnosti a Evropským námořním a rybářským fondem 
(EMFF)). Fondy jsou na úrovni EU podřízeny společnému strategickému rámci, který bude 
na úrovni jednotlivých členských států převeden do smluv o partnerství, včetně společných 
cílů a pravidel pro jejich fungování. Stanovení společných pravidel pro všechny fondy 
fungující podle společného strategického rámce usnadní příjemcům i vnitrostátním orgánům 
provádění projektů a rovněž provádění integrovaných projektů.

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

Tato zpráva se opírá o celkové finanční částky, které Komise vyčlenila na SZP v příštím 
víceletém finančním rámci. Pokud by se návrh Komise podstatně změnil, bylo by nutné 
přepracovat také základ tohoto stanoviska.
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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. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z přidělených finančních prostředků 
uvedených v odstavci 1 je odebrána částka 
ve výši 30 milionů EUR, která se použije k 
financování ceny za inovativní, místní 
spolupráci podle článku 56.

vypouští se

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Článek 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 56 vypouští se
Cena za inovativní, místní spolupráci ve 

venkovských oblastech
Finanční prostředky uvedené v čl. 51 
odst. 2 se použijí k financování ceny za 
projekty spolupráce, na nichž se podílejí 
nejméně dva subjekty usazené v různých 
členských státech, kteří uskutečňují 
inovativní, místní koncepci.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Článek 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 57 vypouští se
Výzva k předkládání návrhů
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1. Nejpozději v roce 2015 a poté každý rok 
zveřejní Komise výzvu k předkládání 
návrhů za účelem udělení ceny uvedené v 
článku 56. Poslední výzva k předkládání 
návrhů bude zveřejněna nejpozději v 
roce 2019.
2. Ve výzvě k předkládání návrhů je 
uvedeno téma návrhů, které souvisí s 
jednou z priorit Unie v oblasti rozvoje 
venkova. Téma je rovněž vhodné pro 
provedení prostřednictvím spolupráce na 
nadnárodní úrovni.
3. Výzva k předkládání návrhů je otevřena 
pro místní akční skupiny i jednotlivé 
subjekty, které spolupracují na 
konkrétním projektu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 58 vypouští se
Výběrové řízení

1. Žádosti o cenu předkládají žadatelé ve 
všech členských státech příslušné 
celostátní síti pro venkov, která odpovídá 
za předběžný výběr žádostí.
2. Celostátní sítě pro venkov zřídí ze svých 
členů komisi pro předběžný výběr, která je 
složena z nezávislých odborníků, za 
účelem předběžného výběru žádostí.
Předběžný výběr žádostí se uskuteční na 
základě kritérií pro vyloučení, výběr 
a udělení, jež jsou stanovena ve výzvě k 
předkládání návrhů. Každá celostátní síť 
pro venkov vybere předběžně nejvýše deset 
žádostí, které předá Komisi.
3. Komise odpovídá za výběr padesáti 
vítězných projektů z předběžně vybraných 
žádostí ve všech členských státech.
Komise zřídí řídící skupinu ad hoc 
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složenou z nezávislých odborníků. Tato 
řídící skupina připraví výběr vítězných 
žádostí na základě kritérií pro vyloučení, 
výběr a udělení, jež jsou stanovena ve 
výzvě k předkládání návrhů.
4. Komise prostřednictvím prováděcího 
aktu rozhodne o seznamu projektů, jimž 
bude udělena cena.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59 vypouští se
Finanční odměna – podmínky a vyplacení
1. Aby byly projekty způsobilé pro získání 
ceny, nesmí doba potřebná pro jejich 
provedení přesáhnout dva roky ode dne 
přijetí prováděcího aktu týkajícího se 
udělení ceny. Časový rámec pro realizaci 
projektu se vymezí v žádosti.
2. Cena se poskytuje ve formě jednorázové 
platby. Výši platby určí Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
v souladu s kritérii stanovenými ve výzvě k 
předkládání návrhů a s přihlédnutím 
k odhadovaným nákladům na realizaci 
projektu, jež jsou uvedeny v žádosti. 
Maximální výše odměny pro jeden projekt 
nepřekročí 100 000 EUR.
3. Členské státy vyplatí vítězným 
žadatelům odměnu po ověření, zda byl 
projekt dokončen. Unie uhradí členským 
státům příslušné výdaje podle ustanovení 
hlavy IV kapitoly II oddílu 4 nařízení 
(EU) č. horizontální nařízení/2012. 
Členské státy mohou rozhodnout, že 
vítězným žadatelům vyplatí odměnu v plné 
výši či její část před ověřením dokončení 
projektu, v tomto případě však nesou 
odpovědnost za výdaje, dokud dokončení 
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projektu neověří.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60 vypouští se
Pravidla týkající se postupů, 

harmonogramů a zřízení řídící skupiny
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme prováděcí pravidla o postupu 
a harmonogramech pro výběr projektů a 
pravidla pro zřízení řídící skupiny složené 
z nezávislých odborníků uvedené v čl. 58 
odst. 3. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle 
článku 91.
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