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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Přímé platby zemědělcům jsou důležitou součástí společné zemědělské politiky a představují 
v současné reformě vysokou prioritu. Reforma se snaží nalézt rovnováhu mezi podporou 
příjmů a novými veřejnými výzvami začleněním environmentálních požadavků 
prostřednictvím silné ekologické složky do prvního pilíře. Činnosti ve prospěch životního 
prostředí a klimatu jsou dalším důvodem pro podporu příjmů zemědělců za předpokladu, že 
existuje snaha, aby se řešením těchto otázek zabývali všichni zemědělci. Kromě toho budou 
hájeny finanční zájmy Unie. 

Vzhledem k tomu, že SZP je v průběhu let stále složitější, musí být důležitou součástí 
budoucí SZP lepší regulace a výrazné snížení byrokracie pro zemědělce. Je třeba se vyhnout 
jakékoli neoprávněné a nadměrné administrativní zátěži a nákladům u vnitrostátních orgánů, 
a to zejména s ohledem na fiskální konsolidaci ze strany členských států a na nedostatek 
zdrojů. Je nutné, aby výdaje byly zaměřeny na určený cíl, aby bylo zajištěno řádné nakládání 
s finančními prostředky Unie při poskytování klíčových veřejných statků prostřednictvím 
multifunkční SZP. 

Cílem návrhu Komise je stanovit široké možnosti politiky s cílem reagovat na budoucí 
naléhavé úkoly zemědělství a venkovských oblastí a splnit cíle stanovené pro SZP, kterými 
jsou zejména životaschopná produkce potravin, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji 
a opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj.

Ve stručnosti lze říci, že Komise navrhuje, aby třicet procent přímých plateb bylo nyní vázáno 
na ekologické požadavky, a snaží se zajistit, aby všechny zemědělské podniky jednaly ve 
prospěch životního prostředí a klimatu. Kromě toho byla navržena zvláštní podpora pro 
drobné zemědělce s cílem zjednodušit podporu, která je jim poskytována, jako další forma 
podpory mladým zemědělcům, která by měla stimulovat mladé zemědělce, aby buď setrvali 
v tomto odvětví, nebo aby v něm začali podnikat. Byl také navržen volitelný režim plateb pro 
znevýhodněné oblasti, aby byl uznán význam těchto oblastí. Aby reagovala na výzvy 
k zajištění větší spravedlnosti, navrhla Komise limity pro zemědělské podniky, které dostávají 
velké částky přímých plateb, a navrhla také snížit rozdíly v přímých platbách, které dostávají 
zemědělské podniky, mezi členskými státy. Pokud jde o podmíněnost, Komise zavádí určité 
změny požadavků na dobrý zemědělský a ekologický stav a povinných požadavků na 
hospodaření.

Je nanejvýš důležité, aby byl zajištěn soulad s požadavky veřejného zájmu souvisejícími         
s poskytováním plateb.

Tato zpráva byla vypracována na základě celkové výše finančních prostředků vyčleněných 
Komisí na SZP v budoucím víceletém finančním rámci. Zásadní změny v tomto návrhu by 
měly za následek nutnost revize obsahu tohoto stanoviska.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je nezbytné, aby prostředky přidělené 
na SZP v rozpočtovém roce 2013 zůstaly 
v příštím finančním programovém období  
alespoň na stejné úrovni. K řešení 
problémů, které představuje zajišťování 
potravin, ochrana životního prostředí, 
změna klimatu a územní rovnováha 
v rozšířené EU, a k tomu, aby mohla SZP 
přispět k úspěšné realizaci strategie 
Evropa 2020, budou nezbytné odpovídající 
finanční zdroje.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Strop okruhu 2

Prostředky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 musí v příštím 
finančním programovém období zůstat 
alespoň na stejné úrovni. K řešení 
problémů, které představuje zajišťování 
potravin, ochrana životního prostředí, 
změna klimatu a územní rovnováha 
v rozšířené EU, a k tomu, aby mohla SZP 
přispět k úspěšné realizaci strategie 
Evropa 2020, budou nezbytné odpovídající 
finanční zdroje.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly 
z nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na zemědělce, 
kteří získali za předchozí rok méně než 5 
000 EUR přímých plateb.

vypouští se

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před 1. srpnem 2013 mohou členské 
státy rozhodnout, že uvolní až 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II tohoto nařízení na kalendářní 
roky 2014 až 2019 jako dodatečnou 
podporu na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována 
v rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova]. V důsledku toho již 
odpovídající částka nebude k dispozici pro 
poskytování přímých plateb.

1. Před 1. srpnem 2013 mohou členské 
státy rozhodnout, že uvolní až 25 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II tohoto nařízení na kalendářní 
roky 2014 až 2019 jako dodatečnou 
podporu na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována 
v rámci EZFRV podle nařízení (EU) 
č. […] [rozvoj venkova]. V důsledku toho 
již odpovídající částka nebude k dispozici 
pro poskytování přímých plateb.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před 1. srpnem 2013 mohou Bulharsko, 
Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, 
Spojené království, Španělsko a Švédsko 
rozhodnout, že uvolní v období 2015–2020
až 5 % částky přidělené na opatření 
podpory v rámci programů rozvoje 
venkova financované z EZFRV podle 
nařízení (EU) č. […] [rozvoj venkova] jako 
prostředky na přímé platby podle tohoto 
nařízení v období 2015–2020. V důsledku 
toho již odpovídající částka nebude k 
dispozici na podpory v rámci programů 
rozvoje venkova.

2. Před 1. srpnem 2013 mohou Bulharsko, 
Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, 
Spojené království, Španělsko a Švédsko 
rozhodnout, že uvolní až 5 % částky 
přidělené na opatření podpory v rámci 
programů rozvoje venkova, která jsou 
v období 2015–2020 financována
z EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova], jako prostředky na přímé 
platby podle tohoto nařízení za 
předpokladu, že v EZFRV zůstane 
k dispozici minimálně 20 % částky. 
V důsledku toho již odpovídající částka 
nebude k dispozici na podpory v rámci 
programů rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného v 
souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na jakýkoli nárok.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jakékoli vnitrostátní částky, které 
nebyly použity v souladu s touto kapitolou, 
se použijí na financování opatření v rámci 
nařízení (ES) č. 1698/2005, tj. na 
agroenvironmentální opatření.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Všechny finanční prostředky plynoucí 
ze snížení základní platby nebo ze sankcí 
kvůli nedodržování pravidel stanovených 
v této kapitole a v článcích 30, 31 a 32 
zůstávají v členských státech 
a v regionech, z nichž pocházejí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 33 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Všechny částky plynoucí ze snížení 
platby nebo ze sankcí uložených za 
nedodržování ustanovení podle tohoto 
článku a článků 30, 31 a 32 zůstávají 
v členských státech a v regionech, z nichž 
pocházejí.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 33 – odst. 3 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Nevyužité prostředky v rámci 
vnitrostátního stropu členského státu, 
které byly určeny na financování plateb 
uvedených v této kapitole, zůstávají 
v členském státě a jsou použity na 
agroenvironmentální a klimatická 
opatření v souladu s nařízením (EU) 
č. .../20xx (EZFRV).
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