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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 mechanismů tržní intervence a vývozních náhrad byla výrazně omezena.

Jednou z hlavních inovací nejnovějšího reformního návrhu je povinná ekologická složka 
přímých plateb, která má podporovat environmentální opatření v celé EU, a tím 
upřednostňovat cíle politik v oblasti klimatu a životního prostředí. Tak nebude vznikat 
konkurenční situace, jež by se dotýkala zemědělců v rozvojových zemích. Povinná 
environmentální opatření navíc přispějí k omezování změny klimatu, jejíž neblahé důsledky 
působí na mnoho rozvojových zemí. Navrhovatelka důrazně podporuje ekologickou složku 
zmiňovanou v návrhu Komise, ale rovněž zastává názor, že ambicióznější reforma SZP, 
v jejímž rámci by bylo možno důsledněji prosazovat zaměření přímých plateb a postupně rušit 
platby vázané na produkci, by měla větší dopad na odstranění zbývajících narušení, k nimž 
dochází na světových trzích v důsledku SZP.

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 ze Smlouvy vyplývající povinnost zajistit soudržnost politik ve prospěch 
rozvoje (článek 208 Smlouvy o fungování EU).

SZP nemá žádné plošné dopady na všechny rozvojové země, ale ukazuje se, že v konkrétních 
případech mohou jednotlivá opatření SZP vést k nárůstu dovozu do rozvojových zemí, což 
ohrožuje živobytí místních zemědělců a oslabuje zemědělské politiky přijaté rozvojovými 
zeměmi na podporu jejich 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 vytvářet součinnosti a posílit spolupráci mezi zemědělci 
v Evropě a rozvojovém světě.

Navrhovatelka proto navrhuje změny v následujících směrech:

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

● SZP by rovněž měla podporovat nadnárodní spolupráci v otázce zemědělského výzkumu 
a vývoje v oblastech, které jsou důležité pro rozvojové země a jejich zvláštní potřeby.
Sdělení Komise a závěry Rady o rámci politiky pro zabezpečování potravin zdůrazňují, že 
je nutné zapojit klíčové zainteresované skupiny, jako jsou seskupení pro rozvoj, 
organizace zemědělců a sdružení žen na úrovni komunit, do tvorby politiky a do 
výzkumných programů zaměřených na rozvoj venkova a zemědělství.
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Navrhovatelka si je vědoma, že tyto změny samy o sobě nebudou dostačující, aby bylo možno 
postavit se globální výzvě ohledně zabezpečení potravin a obavám rozvojových zemí, pokud 
jde o fungování zemědělských trhů. V širším kontextu rozvojových politik by bylo možno 
vynaložit větší úsilí s cílem zlepšit sdílení znalostí a spolupráci v oblastech výzkumu 
a vývoje, které jsou pro rozvojové země důležité, např. prozkoumat možné součinnosti mezi 
programy, jako jsou evropské inovační partnerství (EIP) a evropský program sousedství pro 
rozvoj zemědělství a venkova (ENPARD).

Rozvojovou politiku a politický dialog je třeba využívat cíleně, aby bylo rozvojovým zemím 
umožněno mít prospěch z mezinárodního zemědělského obchodu a uplatňovat stejně jako 
Unie moderní nástroje pro řízení trhu. Jedním problémem je v této souvislosti koncentrace 
moci, jež se váže na některé články potravinových řetězců. V rozvojových zemích jsou to 
typicky největší producenti, kteří jsou zvýhodněni v zemědělství soustředěném na vývoz.

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

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 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Reforma by měla zajistit, aby SZP 
v souladu s článkem 208 Smlouvy 
o fungování Evropské unie zohledňovala 
cíle rozvojové spolupráce, včetně cílů 
schválených v rámci Organizace 
spojených národů a ostatních 
mezinárodních organizací. Opatření 
přijatá na základě tohoto nařízení by 
neměla ohrozit produkci potravin a jejich 
dlouhodobé zabezpečení v rozvojových 
zemích, zejména v nejméně rozvinutých 
zemích, a měla by přispět ke splnění 
závazků Unie přijatých v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu. Při 
prosazování udržitelného zemědělství by 
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Unie měla vycházet ze závěrů 
Mezinárodního panelu pro hodnocení 
zemědělských technologií a vědy pro 
rozvoj (IAASTD).

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU, které by mohly mít vliv na rozvojové země, 
přihlížet k cílům v oblasti rozvoje. Hlavními cíli rozvojové spolupráce EU jsou pomoc 
zemědělství v rozvojových zemí a podpora celosvětového zabezpečení potravin. Soudržnost 
politik ve prospěch rozvoje přesahuje zásadu „neškodit“, což znamená, že by měly být 
prozkoumány rovněž možné synergické účinky politiky EU v oblasti zemědělství a rozvoje 
venkova. V této souvislosti může panel IAASTD poskytnout odborné vedení při prosazování 
udržitelného zemědělství nejen v EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35 a) Zemědělské poznatky, věda 
a technologie by měly přispívat k dosažení 
multifunkčního zemědělství, podporovat 
rozmanitost zemědělských 
a potravinových systémů, zachovat 
biologickou rozmanitost a přírodní zdroje, 
zlepšit životní úroveň na venkově, včetně 
větší diverzifikace drobných hospodářství, 
a snížit nepříznivé vlivy zemědělské 
činnosti na lidi a životní prostředí.

Odůvodnění

Ekologické zemědělství, agroenvironmetální opatření a udržitelné zemědělské postupy 
v širším slova smyslu jsou tradičně podporovány z prostředků druhého pilíře SZP, který je 
zaměřen na rozvoj venkova. Tento návrh reformy SZP klade velký důraz na inovace v rámci 
druhého pilíře. Vzhledem k tomu, že zemědělské poznatky, věda a technologie dosud 
pomáhaly hlavně velkým zemědělským podnikům s úmyslem zvýšit produktivitu zemědělství, 
a to za cenu nechtěných sociálních a environmentálních důsledků, je vhodné uvést, že pomocí 
zemědělských poznatků, vědy a technologie by se mělo v první řadě usilovat o udržitelnou 
produkci, neboť tento aspekt byl dosud opomíjen.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Iniciativa LEADER v oblasti místního 
rozvoje prokázala během řady let svou 
užitečnost při podpoře rozvoje 
venkovských oblastí tím, že plně přihlíží 
k víceodvětvovým potřebám endogenního 
rozvoje venkova prostřednictvím přístupu 
zdola nahoru. Iniciativa LEADER by proto 
měla pokračovat i v budoucnu a její 
uplatňování by mělo být u všech programů 
rozvoje venkova i nadále povinné.

(38) Iniciativa LEADER v oblasti místního 
rozvoje prokázala během řady let svou 
užitečnost při podpoře rozvoje 
venkovských oblastí tím, že plně přihlíží 
k víceodvětvovým potřebám endogenního 
rozvoje venkova prostřednictvím přístupu 
zdola nahoru. Iniciativa LEADER by proto 
měla pokračovat i v budoucnu a její 
uplatňování by mělo být u všech programů 
rozvoje venkova i nadále povinné. Je 
vhodné podporovat hledání dalších 
způsobů, jak dosáhnout součinnosti 
prostřednictvím spolupráce se subjekty 
v rozvojových zemích, které se zabývají 
místním rozvojem, a v rámci této 
spolupráce je třeba plně respektovat 
tradiční znalosti v souladu s deklarací 
OSN o právech domorodého obyvatelstva 
a Úmluvou OSN o biologické rozmanitosti 
s cílem podporovat udržitelné zemědělské 
postupy, které budou slučitelné 
s ochranou a zlepšováním životního 
prostředí, půdy a genetické rozmanitosti.

Odůvodnění

Tradiční a místní know-how a inovace místních komunit představují rozsáhlou oblast 
shromážděných praktických znalostí a dovedností, i kapacit pro jejich vytváření. Tohoto 
know-how je zapotřebí k dosažení cílů v oblasti udržitelného hospodaření a rozvoje. Při 
hledání způsobů, jak dosáhnout součinnosti prostřednictvím spolupráce s místními subjekty, 
které se zabývají rozvojem, je tedy třeba plně respektovat zásady zakotvené v Úmluvě OSN 
o biologické rozmanitosti a v deklaraci OSN o právech domorodého obyvatelstva, které se 
týkají ochrany tradičních znalostí a postupů domorodých a místních komunit.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Provádění inovativních projektů (52) Provádění inovativních projektů 
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v rámci EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti by měly 
zajišťovat operační skupiny, které spojují 
zemědělce, výzkumné pracovníky, 
poradce, podniky a jiné subjekty, jichž se 
týkají inovace v odvětví zemědělství. Aby 
bylo zajištěno, že výsledky těchto projektů 
přinášejí prospěch celému odvětví, je nutno 
zajistit šíření výsledků.

v rámci EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti by měly 
zajišťovat operační skupiny, které spojují 
zemědělce, výzkumné pracovníky, 
poradce, podniky a jiné subjekty, jichž se 
týkají inovace v odvětví zemědělství. Aby 
bylo zajištěno, že výsledky těchto projektů 
přinášejí prospěch celému odvětví, je nutno 
zajistit šíření výsledků. Je třeba 
podporovat spolupráci s inovačními sítěmi 
v rozvojových zemích, které sledují 
podobné cíle, zejména pak se sítěmi, které 
podporují decentralizovaný participační 
výzkum a šíření poznatků o nejlepších 
udržitelných zemědělských postupech, 
včetně systémů vytvořených speciálně pro 
ženy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny priority přispívají k průřezovým 
cílům spočívajících v inovacích, životním 
prostředí a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně.

Všechny priority přispívají k průřezovým 
cílům spočívajících v inovacích, životním 
prostředí a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně v souladu 
se závěry Mezinárodního panelu pro 
hodnocení zemědělských technologií 
a vědy pro rozvoj (IAASTD) a případně 
odrážejí rozvojové cíle Unie.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Soudržnost politik ve prospěch rozvoje

Reforma zajistí, aby SZP v souladu 
s článkem 208 SFEU zohledňovala cíle 
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rozvojové spolupráce, včetně cílů 
schválených Organizací spojených národů 
a ostatními mezinárodními organizacemi. 
Opatření přijatá na základě tohoto 
nařízení by neměla ohrozit produkci 
potravin a jejich dlouhodobé zabezpečení 
v rozvojových zemích, zejména v nejméně 
rozvinutých zemích, a měla by přispět ke 
splnění závazků Unie přijatých 
v souvislosti se zmírňováním změny 
klimatu. Při prosazování udržitelného 
zemědělství by Unie měla vycházet ze 
závěrů Mezinárodního panelu pro 
hodnocení zemědělských technologií 
a vědy pro rozvoj (IAASTD).

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU, které by mohly mít vliv na rozvojové země, 
přihlížet k cílům v oblasti rozvoje. Hlavními cíli rozvojové spolupráce EU jsou pomoc 
zemědělství v rozvojových zemí a podpora celosvětového zabezpečení potravin. Soudržnost 
politik ve prospěch rozvoje přesahuje zásadu „neškodit“, což znamená, že by měly být 
prozkoumány rovněž možné synergické účinky politiky EU v oblasti zemědělství a rozvoje 
venkova. V této souvislosti může panel IAASTD poskytnout odborné vedení při prosazování 
udržitelného zemědělství nejen v EU.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Programy pro rozvoj venkova musí 
nabízet opatření, která podpoří střídání 
plodin, zahrnutí bílkovinných plodin do 
tohoto střídání a zlepšení trvalých kultur.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) inovace a spolupráce v rámci 
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partnerství vytvářených mezi sítěmi v Unii 
a ve třetích zemích;

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pro podporu je způsobilá rovněž 
spolupráce mezi subjekty nacházejícími se 
v různých regionech či členských státech.

7. Pro podporu je způsobilá rovněž 
spolupráce mezi subjekty nacházejícími se 
v různých regionech či členských státech 
i spolupráce se subjekty z rozvojových 
zemí.

Odůvodnění

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje přesahuje zásadu „neškodit“ a naznačuje, že by měly 
být prozkoumány možné účinky součinnosti vnitřních politik EU, a to s ohledem na rozvojové 
cíle. Opatření týkající se spolupráce, přijatá v kontextu politiky EU pro rozvoj venkova by 
mohla podporovat nadnárodní iniciativy, jichž se účastní také subjekty z rozvojových zemí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty založené na spolupráci mezi 
územními celky nebo nadnárodní 
spolupráci; 

a) projekty založené na spolupráci mezi 
územními celky nebo nadnárodní 
spolupráci, včetně projektů spolupráce 
s rozvojovými zeměmi; 

„Spoluprací mezi územními celky“ se 
rozumí spolupráce v rámci členského státu. 
„Nadnárodní spoluprací“ se rozumí 
spolupráce mezi územími v několika 
členských státech a s územími ve třetích 
zemích;

„Spoluprací mezi územními celky“ se 
rozumí spolupráce v rámci členského státu. 
„Nadnárodní spoluprací“ se rozumí 
spolupráce mezi územími v několika 
členských státech a s územími ve třetích 
zemích;

Odůvodnění

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje přesahuje zásadu „neškodit“ a naznačuje, že by měly 
být prozkoumány možné účinky součinnosti vnitřních politik EU, a to s ohledem na rozvojové 
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cíle. Sdělení Komise a závěry Rady týkající se rámce pro politiku zabezpečování potravin 
zdůrazňují, že je nutné do tvorby politiky pro rozvoj venkova a zemědělství zapojit klíčové 
zainteresované skupiny, jako jsou uskupení pro rozvoj, organizace zemědělců a sdružení žen 
na úrovni komunit. To může být podpořeno i nadnárodními výměnami v rámci projektů 
iniciativy LEADER.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nadnárodní partnerství mezi oblastmi 
sítě Natura 2000 a oblastmi v třetích 
zemích s obdobným zemědělsko-
ekologickým režimem;

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) mezi Unií a rozvojovými zeměmi 
usnadňuje výměny výsledků výzkumu, 
znalostí a technologií, jež jsou významné 
pro zemědělskou produktivitu a udržitelné 
zemědělství, přičemž zvláštní pozornost 
věnuje potřebám drobných zemědělců.

Odůvodnění

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje přesahuje zásadu „neškodit“ a naznačuje, že by měly 
být prozkoumány možné účinky součinnosti vnitřních a rozvojových politik EU. Sdělení 
o rámci politiky EU pro zabezpečování potravin zdůrazňuje, že je třeba prosazovat zapojení 
občanské společnosti a organizací zemědělců do tvorby politiky a výzkumných programů 
a stejně tak vytváření vazeb mezi organizacemi zemědělců v EU a jejich protějšky 
z rozvojových zemí. EIP by mohlo přispět ke sdílení zkušeností a inovačních nástrojů, což je 
důležité pro zemědělce jak v Evropě, tak v rozvojových zemích.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) spoluprací s příslušnými sítěmi 
a institucemi z rozvojových zemí.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 61 odst. 1 písm. da) (nové).
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