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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Z hlediska rozvojové politiky by bylo vhodné doporučit naprosto jinou společnou 
zemědělskou politiku (SZP), než jakou představují reformní návrhy Komise. I když se minulé 
reformy SZP zabývaly mnoha dobře známými nedostatky, stávající návrhy Komise na tento 
trend navazují. Podpora pro zemědělské podniky je již převážně oddělena od produkce 
a úloha mechanizmů tržní intervence a vývozních náhrad byla výrazně omezena.

Jednou z hlavních inovací nejnovějšího reformního návrhu je povinná ekologická složka 
přímých plateb, která má podporovat ekologicky zaměřená opatření v celé EU, a tím 
upřednostňovat cíle politiky v oblasti klimatu a životního prostředí. Tak nebude vznikat 
konkurenční situace, jež by se dotýkala zemědělců v rozvojových zemích. Povinná 
ekologicky zaměřená opatření navíc přispějí k omezování změny klimatu, jejíž neblahé 
důsledky působí na mnoho rozvojových zemí. Ačkoli by šlo ještě zdokonalit detaily, 
navrhovatelka důrazně podporuje ekologickou složku zmiňovanou v návrhu Komise.

Přestože se situace vyvíjí pozitivně, vyskytují se zde stále reálné problémy, jež je třeba 
z hlediska rozvojové politiky řešit. Reformovaná SZP má i nadále vnější účinky, jež nejsou 
v návrzích Komise dostatečně zohledněny. Je proto nezbytné důkladně přezkoumat předpisy 
o SZP s ohledem na povinnost zajistit soudržnost politik ve prospěch rozvoje vyplývající 
ze Smlouvy (článek 208 Smlouvy o fungování EU).

SZP nemá žádné plošné dopady na všechny rozvojové země, ukazuje se však, 
že v konkrétních případech mohou jednotlivá opatření SZP vést k nárůstu dovozu 
do rozvojových zemí, což ohrožuje živobytí místních zemědělců a oslabuje zemědělskou 
politiku přijatou rozvojovými zeměmi na podporu svého dlouhodobého zabezpečení potravin. 
Chápe-li se navíc soudržnost politik ve prospěch rozvoje ve smyslu, který přesahuje zásadu 
„neškodit“, některé prvky „druhého pilíře“ by mohly napomoci spolupůsobení a prohloubení 
spolupráce mezi zemědělci v Evropě a rozvojovém světě.

Navrhovatelka proto navrhuje změny v následujících směrech:

● SZP by měla být zasazena do širšího rámce soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje 
a její vnější dopad by se měl důkladně sledovat, do čehož by měly být zapojeny vlády 
a zainteresované strany z partnerských zemí.

● Vývozní subvence by měly být postupně úplně zrušeny. Vývozní náhrady by mezitím 
neměly být udělovány, existuje-li riziko, že bude způsobena vážná újma místním 
producentům z rozvojových zemí. Opatření záchranné sítě, jako jsou intervenční nákupy, 
mohou mít obecně za následek náhradu nákladů na přizpůsobení, které vznikají 
producentům působícím mimo EU.

● Politika EU a její závislost na dovozu bílkovinných plodin má ve vyvážejících 
rozvojových zemích negativní vliv na životní prostředí a negativní sociální dopad. 
Podpora pěstování luštěnin v Evropě by rovněž mohla zmírňovat změnu klimatu a mohla 
by pozitivně přispívat k druhové pestrosti a úrodnosti půdy.
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● Jak Výbor pro rozvoj navrhoval již v roce 2011, bylo by vhodné oddělit přímé platby 
od produkce, „a vytvořit tak rovné podmínky pro zemědělské produkty pocházející z EU 
a z rozvojových zemí a oživit spravedlivé obchodování a trvalý růst“.

Rozvojovou politiku a politický dialog je třeba využívat cíleně, aby mohly rozvojové země 
využít mezinárodní zemědělský obchod a uplatňovat stejně jako Unie moderní nástroje 
pro řízení trhu. Navrhovatelka si je vědoma toho, že některé problémy jednoduše nelze vyřešit 
v rámci tohoto nařízení, například pokud jde o otázku posílení dodavatelských řetězců mezi 
EU a zeměmi AKT a dodavatelských řetězců v rámci samotných zemí AKT. Jelikož systémy 
produkce v rozvojových zemích se vyvíjely souběžně se systémem EU, jsou úzce propojeny 
a jakékoli úsilí o posílení dodavatelských řetězců EU bude neúspěšné, nebude-li toto 
vzájemné propojení dostatečně zohledňováno a budou-li zdokonalovány pouze vnitřní 
dodavatelské řetězce EU. Například by se mělo podporovat využívání moderních nástrojů 
řízení trhu v rozvojových zemích, zejména v nejméně rozvinutých zemích. Mezi takové 
nástroje patří větší transparentnost, budování kapacit, včasná výměna informací o normách, 
technické předpisy či podpora s ohledem na vyjednávání smluv.

Hlavním problémem soudržnosti politik ve prospěch rozvoje je situace, kdy jsou zájmy 
rozvojových zemí a Evropy v rozporu. V dlouhodobém výhledu lze tyto zájmy vzájemně 
sladit a napomoci vytvoření oboustranně výhodných podmínek. Navrhovatelka ve svých 
návrzích neusiluje o zpochybnění legitimních cílů SZP, ale o uskutečnění selektivních úprav, 
které jsou z hlediska rozvojové politiky považovány za nezbytné.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Reforma by měla zajistit, aby 
v souladu s článkem 208 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) SZP 
přihlížela k cílům rozvojové spolupráce, 
včetně cílů, které byly schváleny v rámci 
Organizace spojených národů a jiných 
mezinárodních organizací. Opatření 
přijatá na základě tohoto nařízení by 
neměla ohrozit možnost výroby potravin 
a dlouhodobého zajištění potravin 
v rozvojových zemích, zejména v nejméně 
rozvinutých zemích, a měla by přispět 
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k dosažení závazků Unie v oblasti 
zmírňování změny klimatu.

Odůvodnění

Podle článku 208 Smlouvy o fungování EU musejí všechny politiky EU, které by mohly mít 
vliv na rozvojové země, přihlížet k cílům v oblasti rozvoje. Mezi hlavní cíle rozvojové 
spolupráce EU patří usnadnění rozvoje zemědělství v rozvojových zemích a podpora 
celosvětového zabezpečení potravin. Zemědělská politika EU má vnější účinky tím, že 
ovlivňuje zejména zemědělský obchod. Zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje 
vyžaduje, aby se sledoval případný dopad na místní zemědělské trhy a místní producenty 
v rozvojových zemích a aby se mu pokud možno zabránilo.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Produkce ovoce a zeleniny a jejich 
uvádění na trh by měly plně zohlednit 
životní prostředí, včetně pěstitelských 
postupů, nakládání s odpadovým 
materiálem a likvidace produktů stažených 
z trhu, zejména pokud jde o ochranu 
jakosti vod, zachování biologické 
rozmanitosti a udržování krajiny.

(34) Produkce ovoce a zeleniny a jejich 
uvádění na trh by měly plně zohlednit 
životní prostředí, včetně pěstitelských 
postupů, nakládání s odpadovým 
materiálem a likvidace produktů stažených 
z trhu, zejména pokud jde o ochranu 
jakosti vod, zachování biologické 
rozmanitosti a udržování krajiny. Je třeba 
upřednostňovat výrobky spravedlivého 
obchodu (tzv. Fair Trade).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) K zajištění spravedlivé vyváženosti 
práv a povinností cukrovarnických podniků 
a pěstitelů cukrové řepy budou po 
ukončení systému kvót třeba specifické 
nástroje. Proto by měla být zavedena 
standardní ustanovení upravující dohody 
mezi nimi.

(83) K zajištění spravedlivé vyváženosti 
práv a povinností, transparentnosti 
při stanovování cen a spravedlivých 
smluvních ujednání cukrovarnických 
podniků a pěstitelů cukrové řepy, zejména 
z rozvojových zemí, budou i po ukončení 
systému kvót zapotřebí specifické nástroje. 
Proto by měla být zavedena standardní 
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ustanovení upravující dohody mezi nimi.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94) K jednotnému trhu patří obchodní 
režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla a vývozní náhrady a měl by v zásadě 
stabilizovat trh Unie. Obchodní režim by 
měl být založen na závazcích přijatých 
v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných obchodních jednání a 
v dvoustranných dohodách.

(94) K jednotnému trhu patří obchodní 
režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla a na určité časově omezené období by 
měl i nadále zahrnovat vývozní náhrady a 
měl by v zásadě stabilizovat trh Unie. 
Obchodní režim by měl být založen na 
závazcích přijatých v rámci Uruguayského 
kola mnohostranných obchodních jednání 
a v dvoustranných dohodách a zohledňovat 
rozvojové cíle a závazky Unie vůči 
rozvojovým zemím a rovněž závazek 
obsažený v prohlášení ministrů 
z konference WTO v roce 2005, který 
se týká zrušení všech forem vývozních 
subvencí do roku 2013.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(105) Systém celního režimu umožňuje 
obejít se bez jakýchkoliv dalších 
ochranných opatření na vnějších hranicích 
Unie. Vnitřní trh a celní mechanismus se 
však za mimořádných okolností mohou 
ukázat jako nedostatečné. V takových 
případech by Unie měla být schopna 
neprodleně přijmout veškerá nezbytná 
opatření, aby trh Unie nebyl ponechán bez 
ochrany proti narušením, která by mohla 
vzniknout. Tato opatření by měla být v 
souladu s mezinárodními závazky Unie.

(105) Systém celního režimu umožňuje 
obejít se bez jakýchkoliv dalších 
ochranných opatření na vnějších hranicích 
Unie. Vnitřní trh a celní mechanismus se 
však za mimořádných okolností mohou 
ukázat jako nedostatečné. V takových 
případech by Unie měla být schopna 
neprodleně přijmout veškerá nezbytná 
opatření, aby trh Unie nebyl ponechán bez 
ochrany proti narušením, která by mohla 
vzniknout. Tato opatření by měla být v 
souladu s mezinárodními závazky Unie 
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a soudržností politik v zájmu rozvoje.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství. Vývozní náhrady by měly být 
postupně do roku 2016 zrušeny.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 109a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(109a) Pro zajištění soudržnosti politik 
ve prospěch rozvoje by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování EU přenesena 
na Komisi, a to s ohledem na kritéria 
a postupy pro udělování vývozních náhrad 
za vývozy do rozvojových zemí.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 107.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Soudržnost politik v zájmu rozvoje

V souladu s článkem 208 SFEU je při 
uplatňování tohoto nařízení nutno 
přihlížet k cílům rozvojové spolupráce, 
včetně cílů schválených Organizací 
spojených národů a jinými mezinárodními 
organizacemi. Opatření přijatá na základě 
tohoto nařízení nesmějí ohrozit schopnost 
produkce potravin a dlouhodobé 
zabezpečení potravin v rozvojových 
zemích, zejména v nejméně rozvinutých 
zemích, a mají přispívat ke splnění 
závazků Unie týkajících se zmírňování 
změny klimatu.

Odůvodnění

Podle článku 208 Smlouvy o fungování EU musejí všechny politiky EU, které by mohly mít 
vliv na rozvojové země, přihlížet k cílům v oblasti rozvoje. Mezi hlavní cíle rozvojové 
spolupráce EU patří usnadnění rozvoje zemědělství v rozvojových zemích a podpora 
celosvětového zabezpečení potravin. Zemědělská politika EU má vnější účinky tím, že 
ovlivňuje zejména zemědělský obchod. Zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje 
vyžaduje, aby se sledoval případný dopad na místní zemědělské trhy a místní producenty 
v rozvojových zemích a aby se mu pokud možno zabránilo.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Část 2 – čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracovávání strategií sestaví 
členské státy seznam produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které budou 
způsobilé v rámci jejich projektů. Tento 
seznam však nesmí zahrnovat produkty, 

3. Při vypracovávání strategií sestaví 
členské státy seznam produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které budou 
způsobilé v rámci jejich projektů, 
a zohlední zejména tzv. Fair Trade 
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které jsou vyloučeny opatřeními přijatými 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 22 odst. 2 písm. a). Při 
volbě produktů vycházejí členské státy z 
objektivních kritérií, včetně sezónnosti, 
dostupnosti produktu či problematiky 
životního prostředí. V této souvislosti 
mohou členské státy dát přednost 
produktům pocházejícím z Unie.

výrobky. Tento seznam však nesmí 
zahrnovat produkty, které jsou vyloučeny 
opatřeními přijatými Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 22 odst. 2 písm. a). 
Při volbě produktů vycházejí členské státy 
z objektivních kritérií, včetně sezónnosti, 
dostupnosti produktu či problematiky 
životního prostředí. V této souvislosti 
mohou členské státy dát přednost 
produktům pocházejícím z Unie.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecná pravidla Obecná pravidla
S cílem zohlednit zvláštnosti obchodu mezi 
Unií a některými třetími zeměmi a zvláštní 
vlastnosti některých zemědělských 
produktů se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160, které vymezí podmínky, 
za nichž se dovezené produkty považují 
za produkty, jež mají rovnocennou úroveň 
souladu s obchodními normami Unie, 
a podmínky, které umožňují odchylku 
od článku 58, a určí pravidla vztahující se 
na uplatňování obchodních norem na 
produkty vyvážené z Unie.

S cílem zohlednit zvláštnosti obchodu mezi 
Unií a některými třetími zeměmi a zvláštní 
vlastnosti některých zemědělských 
produktů se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160, které vymezí podmínky, 
za nichž se dovezené produkty považují 
za produkty, jež mají rovnocennou úroveň 
souladu s obchodními normami Unie, 
a podmínky, které umožňují odchylku 
od článku 58, a určí pravidla vztahující se 
na uplatňování obchodních norem na 
produkty vyvážené z Unie. V souladu 
s rozvojovými cíli a mezinárodními 
závazky EU je třeba věnovat zvláštní 
pozornost odstranění zbytečných 
překážek, jež brání vývozu z rozvojových 
zemí, a včasnému oznamování změn, jež 
mají pro tyto země zvláštní význam.

Odůvodnění

Tento článek by měl lépe zohledňovat zvláštní povinnosti EU, které vyplývají z Dohody 
o technických překážkách obchodu, v níž se uvádí, že členové zajistí, aby technické předpisy, 
normy a postupy pro posuzování shody zbytečně nebránily vývozu z rozvojových zemí.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecná pravidla Obecná pravidla
1. Aniž jsou dotčeny případy, v nichž jsou 
dovozní nebo vývozní licence povinné 
podle tohoto nařízení, může dovoz jednoho 
nebo více zemědělských produktů do Unie 
za účelem propuštění do volného oběhu 
nebo jejich vývoz z Unie s ohledem 
na potřebu licencí pro řízení dotyčných 
trhů, a zejména pro sledování obchodu 
s dotyčnými produkty, podléhat předložení 
licence.

1. Aniž jsou dotčeny případy, v nichž jsou 
dovozní nebo vývozní licence povinné 
podle tohoto nařízení, může dovoz jednoho 
nebo více zemědělských produktů do Unie 
za účelem propuštění do volného oběhu 
nebo jejich vývoz z Unie s ohledem 
na potřebu licencí pro řízení dotyčných
trhů, pro sledování obchodu s dotyčnými 
produkty a popřípadě pro sledování 
obchodu s rozvojovými zeměmi a pro 
zajištění souladu s rozvojovými cíli EU
podléhat předložení licence.

Odůvodnění

Vývozní licence mohou být využívány jako nástroj ke sledování a případně k regulaci 
obchodování s rozvojovými zeměmi, pokud jde o citlivé produkty, aby se tak zabránilo 
nepříznivým dopadům na vznikající zemědělská odvětví v rozvojových zemích. Je nutné 
vyvarovat se jednostranným vývozním omezením, a to prostřednictvím úzké spolupráce 
s vládou dotyčné partnerské země.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 136 – bod 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro zajištění soudržnosti politik 
ve prospěch rozvoje nelze vývozní náhrady 
za vývoz do rozvojových zemí udělit, 
existuje-li riziko, že vývoz příslušného 
produktu způsobí újmu místním 
producentům. Komise je zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 160 tohoto nařízení, 
aby vymezila podmínky a postupy 
při udělování vývozních náhrad za vývoz 
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do rozvojových zemí.

Odůvodnění

V průběhu přechodného období, kdy lze stále využívat vývozní náhrady, by Komise měla 
vymezit kritéria a postupy při udělování vývozních náhrad za vývoz do rozvojových zemí, 
zejména do nejméně rozvinutých zemí. Tato kritéria a postupy zajistí, aby byl vývoz v souladu 
s rozvojovými cíli EU. Je třeba se vyvarovat zejména poskytování veškerých vývozních 
náhrad, které by mohly způsobit újmu místním producentům v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Část 5 – čl. 157 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely uplatňování tohoto nařízení, 
sledování, analýzy a řízení trhu se 
zemědělskými produkty, zajištění 
transparentnosti trhu, řádného fungování 
opatření SZP, kontroly, inspekce, 
sledování, hodnocení a auditování opatření 
SZP, provádění mezinárodních dohod, 
včetně oznamovacích povinností v rámci 
těchto dohod, může Komise v souladu 
s postupem uvedeným v odstavci 2 
přijmout nezbytná opatření, pokud jde 
o oznámení, která mají předkládat podniky, 
členské státy a/nebo třetí země. Přitom 
Komise zohlední potřeby týkající se údajů 
a synergie mezi možnými zdroji údajů.

Pro účely uplatňování tohoto nařízení, 
sledování, analýzy a řízení trhu se 
zemědělskými produkty, zajištění 
transparentnosti trhu, řádného fungování 
opatření SZP, kontroly, inspekce, 
sledování, hodnocení a auditování opatření 
SZP, provádění mezinárodních dohod 
a soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, 
včetně oznamovacích povinností v rámci 
těchto dohod, může Komise v souladu 
s postupem uvedeným v odstavci 2 
přijmout nezbytná opatření, pokud jde 
o oznámení, která mají předkládat podniky, 
členské státy, příp. třetí země. Komise 
přitom zohlední potřeby týkající se údajů 
a synergie mezi možnými zdroji údajů 
a vezme v úvahu rovněž údaje ze třetích 
zemí.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Část 5 – čl. 159 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) programů týkajících se zemědělství 
v rámci nástroje pro rozvojovou 
spolupráci.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Část 6 – čl. 165 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Články 133 až 141 se použijí 
do 31. prosince 2016.
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