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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) S cílem nahradit nebo změnit některé 
nepodstatné prvky tohoto nařízení by na 
Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit souběžné, včasné a 
vhodné předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

(4) S cílem nahradit nebo změnit některé 
nepodstatné prvky tohoto nařízení by na 
Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit souběžné, včasné a 
vhodné předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě. Na žádost 
Evropského parlamentu nebo Rady může 
k těmto aktům v přenesené pravomoci 
podle čl. 287 odst. 4 Smlouvy o fungování 
Evropské unie předložit stanovisko Účetní 
dvůr.

Odůvodnění

Tento návrh Parlamentu a Radě umožní, aby si na základě odborného posudku Účetního 
dvora vytvořily svůj vlastní názor.

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „transakčními náklady“ náklady spojené 
se závazkem, které však nelze přímo 

l) „transakčními náklady“: náklady spojené 
se závazkem, které jeho provádění 
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přičíst jeho provádění; nepřímo vytváří;

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „katastrofickou událostí“ nepředvídaná 
událost biotické či nebiotické povahy 
způsobená člověkem, která vede k 
významnému narušení systémů zemědělské 
produkce a lesních struktur a ve svém 
důsledku způsobuje významné 
hospodářské škody v odvětví zemědělství a
lesnictví;

s) „katastrofickou událostí“: nepředvídaná 
událost biotické či nebiotické povahy 
způsobená člověkem, která vede k 
významnému narušení systémů zemědělské 
produkce a lesních struktur a ve svém 
důsledku způsobuje významné 
hospodářské škody v odvětví zemědělství 
nebo lesnictví;

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) konkurenceschopnost zemědělství; (1) konkurenceschopnost zemědělství 
a lesnictví;
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Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obnovu a zachování biologické 
rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 
2000 a zemědělských činností vysoké 
přírodní hodnoty, a současného stavu 
evropské krajiny;

a) obnovu a zachování biologické 
rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 
2000 a zemědělských systémů vysoké 
přírodní hodnoty, a současného stavu 
evropské krajiny;

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U každého z těchto cílů a u priorit Unie 
uvedených v tomto článku stanoví Komise 
konkrétní soubor cílů a záměrů 
a sledování jejich realizace.

Odůvodnění

Tato změna je odrazem výzvy Evropského parlamentu k většímu zaměření politiky na výsledky 
činnosti EU a k posuzování jejich realizace.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát ve vnitrostátních 
programech jasně stanoví s ohledem na 
priority Unie své potřeby a také ukazatele 
umožňující Komisi sledovat dosahování 
výsledků.

Odůvodnění

Tato změna je odrazem výzvy Evropského parlamentu k většímu zaměření politiky na výsledky 
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činnosti EU a k posuzování jejich realizace.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a členské státy obecně zajistí, aby 
byla podpora EU zaměřena na venkovské 
oblasti, kde je nejvíce zapotřebí.

Odůvodnění

Tato změna je odrazem výzvy Evropského parlamentu k většímu zaměření na výsledky činnosti 
EU.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. n – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) určení všech orgánů stanovených v čl. 72 
odst. 2 členským státem a pro informaci 
souhrnný popis struktury řízení a kontroly,

i) určení všech orgánů stanovených v čl. 72 
odst. 2 členským státem a popis struktury 
řízení a kontroly, včetně ověřitelnosti a 
kontrolovatelnosti opatření a dílčích 
opatření v oblasti rozvoje venkova; 
podmínkou schválení regionálního 
rozvojového programu je, aby Komise 
shledala řídicí a kontrolní strukturu 
účelnou a účinnou; 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise spolu s členskými státy zavede 
účinné nástroje – včetně jasných a 
jednoznačných kritérií výběru – s cílem 
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snížit riziko neoprávněného dvojího 
financování z jiných fondů EU nebo 
z vnitrostátních fondů.

Odůvodnění

Návrh nařízení stanoví financování mnoha (nových) opatření z jiných zdrojů než 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a to buď z jiných fondů EU 
nebo z vnitrostátních fondů. Tato různorodost finančních zdrojů představuje vysoké riziko 
neoprávněného dvojího financování, jemuž je třeba zabránit.

Pozměňovací návrh 12

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. Komise dále vyjasní cíle tohoto opatření 
a zavede jasná kritéria a účinné kontroly, 
aby se předešlo nezákonným operacím. 

Odůvodnění

V souladu s návrhem nařízení podpora podle tohoto opatření také pokryje roční platby 
zemědělcům, kteří se v době předložení žádosti o podporu alespoň po dobu jednoho roku 
účastní režimu pro malé zemědělce a kteří se zaváží k trvalému převodu celého zemědělského 
podniku a odpovídajících platebních nároků na jiného zemědělce. Není jasné, jakého záměru 
má být tímto opatřením dosaženo. Jeví se jako podpora příjmů nebo systém odchodu do 
důchodu pro zemědělce, kteří své hospodářství trvale převedou. Není jasné, proč by tato 
podpora měla být financována z pilíře II. Proto se navrhuje toto dílčí opatření vypustit, dokud 
nedojde k nezbytnému vyjasnění, pokud jde o cíle a záměry, a dokud nebudou zavedena jasná 
kritéria a účinné kontroly s cílem zabránit nezákonným operacím zemědělců, kteří se snaží 
pomoc obdržet například tak, že své hospodářství formálně převedou na člena rodiny.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) studie a investice spojené se 
zachováním, obnovou a rozvojem 
kulturního a přírodního dědictví obcí a 

f) studie a investice spojené se 
zachováním, obnovou a rozvojem 
kulturního a přírodního dědictví, oblastí 
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venkovské krajiny, včetně souvisejících 
sociálně-ekonomických aspektů;

s vysokou ekologickou hodnotou, obcí a 
venkovské krajiny, včetně souvisejících 
sociálně-ekonomických aspektů, a také 
iniciativ posilujících povědomí o životním 
prostředí;

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice zaměřené na přemístění 
činností a rekonstrukci budov či jiných 
zařízení nacházejících se v blízkosti 
venkovských usedlostí v zájmu zlepšení 
kvality života nebo zlepšení 
environmentálního profilu dané usedlosti.

g) investice zaměřené na přemístění 
činností a rekonstrukci budov či jiných 
zařízení nacházejících se ve venkovských 
usedlostech nebo v jejich blízkosti v zájmu 
zlepšení kvality života nebo zlepšení 
environmentálního profilu dané usedlosti.

Pozměňovací návrh 15

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. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků nebo 
na které se vztahují právní předpisy 
členských států.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
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sdružením vlastníků lesů. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy.

sdružením vlastníků lesů a také vlastníkům 
nebo úředníkům státní správy v lesnictví, 
jejichž činnost není financována na 
vnitrostátní úrovni. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou přijata opatření s cílem jasně 
vymezit cíle spadající do prvního pilíře a 
do druhého pilíře SZP a zajistit, aby 
rozhodnutí financovat určité opatření 
z daného pilíře vycházelo z toho, zda dané 
opatření přispívá k dosažení cílů tohoto 
pilíře.

Odůvodnění

Zatímco přímé platby podle pilíře I by měly přispívat k příjmům zemědělských podniků, 
nařízení týkající se rozvoje venkova (pilíř II) zahrnuje také nástroj ke stabilizaci příjmů, který 
poskytuje kompenzace zemědělcům, u nichž došlo k výraznému poklesu jejich příjmů. Je 
nezbytné jasně vymezit cíle spadající do pilíře I a do pilíře II a zajistit, aby rozhodnutí 
financovat opatření z určitého pilíře vycházelo z toho, zda dané opatření přispívá k dosažení 
cílů tohoto pilíře.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy by měly pokračovat 
v 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 
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to prostřednictvím 
agroenvironmentálních-klimatických 
opatření, ekologického zemědělství a 
plateb oblastem s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními.

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo přidělení prostředků, jak je uvedeno v bodu odůvodnění 28, je nezbytné 
zahrnout znění bodu odůvodnění do závazných ustanovení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li podpora poskytnuta na základě 
standardních nákladů nebo dodatečných 
nákladů a ušlých příjmů, členské státy 
zajistí, aby byly příslušné výpočty 
přiměřené a přesné a aby byly tyto částky 
stanoveny předem na základě 
spravedlivého, nestranného a ověřitelného 
výpočtu. Za tímto účelem vydá subjekt, 
který je nezávislý na orgánech 
odpovědných za výpočty a který má 
potřebné odborné znalosti, osvědčení, jež 
potvrzuje přiměřenost a správnost výpočtů. 
Osvědčení tvoří součást programu rozvoje 
venkova. 

2. Je-li podpora poskytnuta na základě 
standardních nákladů nebo dodatečných 
nákladů a ušlých příjmů, členské státy 
zajistí, aby byly příslušné výpočty 
přiměřené a přesné a aby byly tyto částky 
stanoveny předem na základě 
spravedlivého, nestranného a ověřitelného 
výpočtu. Za tímto účelem vydá subjekt, 
který je nezávislý na orgánech 
odpovědných za výpočty a který má 
potřebné odborné znalosti, osvědčení, jež 
potvrzuje přiměřenost a správnost výpočtů. 
Osvědčení tvoří součást programu rozvoje 
venkova. Dříve než Komise programy 
schválí, zajistí, aby do výpočtů byly 
zahrnuty všechny relevantní součásti a 
aby vycházely z odpovídajících hlavních 
předpokladů a parametrů.

Odůvodnění

Tato změna odráží problémy, které nalezl Soudní dvůr, pokud jde o problémy při stanovování 
částek pomoci (viz odstavec 97 ve zvláštní zprávě č. 7/2011).
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 75 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prokázat pokrok a dosažené výsledky 
politiky rozvoje venkova a posoudit dopad, 
účelnost, účinnost a relevantnost intervencí 
politiky rozvoje venkova;

a) kriticky a objektivně zhodnotit pokrok a 
dosažené výsledky politiky rozvoje 
venkova a posoudit dopad, účelnost, 
účinnost a relevantnost intervencí politiky 
rozvoje venkova;

Odůvodnění

Původní znění je příliš normativní.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Na žádost Evropského parlamentu 
nebo Rady může Evropský účetní dvůr 
předložit stanovisko k aktům v přenesené 
pravomoci, na něž se odkazuje v čl. 2 odst. 
2, čl. 6 odst. 2, čl. 12 odst. 2, čl. 15 odst. 5, 
čl. 16 odst. 9, čl. 17 odst. 4, čl. 19 odst. 6, 
čl. 20 odst. 8, čl. 21 odst. 4, čl. 22 odst. 3, 
čl. 23 odst. 3, čl. 29 odst. 10, čl. 34 odst. 4, 
čl. 35 odst. 5, čl. 36 odst. 10, čl. 37 odst. 4, 
čl. 43 odst. 2,čl. 45 odst. 3, čl. 46 odst. 6, 
čl. 47 odst. 6, čl. 51 odst. 4 a v článku 95.

Odůvodnění

Tento návrh Parlamentu a Radě umožní, aby si na základě odborného posudku Účetního 
dvora vytvořily svůj vlastní názor.
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