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Pozměňovací návrh 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. (nový) vzhledem k tomu, že 40 % 
celosvětových emisí skleníkových plynů 
pochází ze zemědělského odvětví; 
vzhledem k tomu, že zemědělství je 
hlavním zdrojem metanu a oxidu 
dusného, přičemž tyto skleníkové plyny 
mají mnohem vyšší potenciál oteplování 
než oxid uhličitý; a vzhledem k tomu, že 
změna klimatu postihuje především chudé 
osoby v rozvojových zemích a omezuje 
zemědělské příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab (nový) vzhledem k tomu, že 
liberalizace zemědělského trhu otevřela 
dveře rozvojových zemí pro levný dovoz z 
Evropy, Asie a Spojených států, což 
vystavilo potraviny z místní produkce 
neúnosné konkurenci; a vzhledem 
k tomu, že tento prudký nárůst levných 
dovozů závažným způsobem ochuzuje 
místní zemědělce a pracovníky 
v zemědělství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Návrh stanoviska
A (c) nový

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac nový vzhledem k tomu, že obyvatelé 
venkovských oblastí v rozvojových zemích 
představují 70–80 % podvyživených osob; 
a vzhledem k tomu, že vymýcení extrémní 
chudoby a hladu obecně se odvíjí od 
zlepšení životních podmínek zemědělců a 
pracovníků v zemědělství v rozvojových 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad (nový) vzhledem k tomu, že zpráva 
zvláštního zpravodaje OSN pro právo na 
potraviny s názvem „Agroekologie a právo 
na potraviny“ dokládá, že agroekologie
může v průběhu deseti let zdvojnásobit 
produkci potravin v celých regionech a 
zároveň zmírnit změny klimatu a chudobu 
ve venkovských oblastech; uznává, že 
dlouhodobá produktivita, zajišťování 
potravin a především odolnost 
zemědělských systémů vůči klimatickým 
poruchám závisí na řádné péči o přírodní 
zdroje, zejména o půdu, o využívání vody 
a o biologickou rozmanitost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ae (nový) vzhledem k tomu, že vyšší 
produktivita v zemědělství v Evropě jde 
ruku v ruce s využíváním většího množství 
půdy, krmiv atd. z rozvojových zemí; 
vzhledem k tomu, že přibližně 80 % 
poptávky po krmivech z bílkovinných 
plodin v Evropě pokrývá dovoz, což 
představuje plochu 20 milionů hektarů 
půdy mimo Evropu; vzhledem k tomu, že 
bezcelní dovoz bílkovinných plodin a 
olejnatých semen do Evropy přispěl k 
odlesnění, vysídlení obcí, ztrátě biologické 
rozmanitosti a k rostoucí potravinové 
nejistotě v jižní Americe;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Charles Goerens

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že existují všeobecné obavy 
ze snižujících se, avšak 
nakumulovaných negativních dopadů 
SZP na rozvojové země; vyjadřuje 
politování nad tím, že sdělení Komise 
o budoucnosti SZP po roce 2020 
takové dopady neuvádí; vyzývá k 
tomu, aby nová SZP obsahovala 
zásadu „nepůsobit škodu“ rozvojovým 
zemím jakožto hlavní cíl;

1. žádá Organizaci OSN pro výživu a 
zemědělství, aby se vyjádřila k dopadu 
společné zemědělské politiky na 
rozvojové země a rovněž posoudila 
všechny faktory, které zhoršují 
potravinovou a zemědělskou situaci v 
rozvojových zemích;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 7
Filip Kaczmarek

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že existují všeobecné obavy 
ze snižujících se, avšak nakumulovaných 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země; vyjadřuje politování nad tím, že 
sdělení Komise o budoucnosti SZP po 
roce 2020 takové dopady neuvádí; vyzývá 
k tomu, aby nová SZP obsahovala zásadu 
„nepůsobit škodu“ rozvojovým zemím 
jakožto hlavní cíl;

1. bere na vědomí, že politiky EU v oblasti 
zemědělství mají dopad na rozvojový svět 
a vliv na výši domácích a světových cen 
zemědělských produktů; vyzývá tedy k 
tomu, aby nová SZP v plné míře 
zohlednila zásadu „nepůsobit škodu“ 
rozvojovým zemím jakožto hlavní cíl;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Ricardo Cortés Lastra a Miguel Angel Martínez Martínez

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

 1. konstatuje, že existují všeobecné obavy 
ze snižujících se, avšak
nakumulovaných negativních dopadů
SZP na rozvojové země; vyjadřuje 
politování nad tím, že sdělení Komise 
o budoucnosti SZP po roce 2020 
takové dopady neuvádí; vyzývá k 
tomu, aby nová SZP obsahovala zásadu 
„nepůsobit škodu“ rozvojovým zemím
jakožto hlavní cíl;

1. bere na vědomí pokrok, jehož bylo 
dosaženo reformou SZP, která snížila své 
negativní dopady na rozvojové země;
vyzývá k tomu, aby nová SZP obsahovala 
zásadu „nepůsobit škodu“ rozvojovým 
zemím v souladu se soudržností politik ve 
prospěch rozvojového cíle Lisabonské 
smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že existují všeobecné obavy 
ze snižujících se, avšak 
nakumulovaných negativních dopadů 
SZP na rozvojové země; vyjadřuje 
politování nad tím, že sdělení Komise o 
budoucnosti SZP po roce 2020 takové 
dopady neuvádí; vyzývá k tomu, aby 
nová SZP obsahovala zásadu 
„nepůsobit škodu“ rozvojovým zemím 
jakožto hlavní cíl;

1. zdůrazňuje, že čl. 3 odst. 5 Smlouvy o 
fungování EU stanoví, že EU bude 
přispívat k volnému a spravedlivému 
obchodování a k vymýcení chudoby; 
konstatuje, že existují všeobecné obavy 
ze snižujících se, avšak 
nakumulovaných negativních dopadů 
SZP na rozvojové země; vyjadřuje 
politování nad tím, že sdělení Komise o 
budoucnosti SZP po roce 2020 takové 
dopady neuvádí; vyzývá k tomu, aby 
nová SZP obsahovala zásadu 
„nepůsobit škodu“ rozvojovým zemím 
jakožto hlavní cíl; vyzývá EU, aby 
zajistila soulad společné zemědělské 
politiky s obchodní a rozvojovou 
politikou a v plné míře respektovala 
zásadu soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že existují všeobecné obavy 
ze snižujících se, avšak 
nakumulovaných negativních dopadů 
SZP na rozvojové země; vyjadřuje 
politování nad tím, že sdělení Komise o 
budoucnosti SZP po roce 2020 takové 

1. konstatuje, že existují obavy z dopadů 
SZP na rozvojové země; vyjadřuje 
politování nad tím, že sdělení Komise o 
budoucnosti SZP po roce 2020 takové 
dopady neuvádí; vyzývá k tomu, aby 
nová SZP zohlednila zásadu 
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dopady neuvádí; vyzývá k tomu, aby 
nová SZP obsahovala zásadu 
„nepůsobit škodu“ rozvojovým zemím 
jakožto hlavní cíl;

„nepůsobit škodu“ rozvojovým zemím;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že existují všeobecné obavy 
ze snižujících se, avšak nakumulovaných 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země; vyjadřuje politování nad tím, že 
sdělení Komise o budoucnosti SZP po roce 
2020 takové dopady neuvádí; vyzývá k 
tomu, aby nová SZP obsahovala zásadu 
„nepůsobit škodu“ rozvojovým zemím 
jakožto hlavní cíl;

1. konstatuje, že existují všeobecné obavy z
nakumulovaných přímých a nepřímých 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země; vyjadřuje politování nad tím, že 
sdělení Komise o budoucnosti SZP po roce 
2020 takové dopady neuvádí, a tudíž 
nedodržuje právní povinnosti EU 
spočívající v soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje a ani svůj závazek 
k plnění rozvojových cílů tisíciletí; vyzývá 
k tomu, aby nová SZP obsahovala zásadu 
„nepůsobit škodu“ rozvojovým zemím 
jakožto hlavní cíl a zavedla vhodný 
mechanismus, jímž se zajistí její 
dodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že existují všeobecné obavy 
ze snižujících se, avšak 

1. konstatuje, že existují všeobecné obavy 
z rostoucích negativních dopadů SZP na 
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nakumulovaných negativních dopadů 
SZP na rozvojové země; vyjadřuje 
politování nad tím, že sdělení Komise o 
budoucnosti SZP po roce 2020 takové 
dopady neuvádí; vyzývá k tomu, aby 
nová SZP obsahovala zásadu 
„nepůsobit škodu“ rozvojovým zemím 
jakožto hlavní cíl;

rozvojové země; vyjadřuje politování nad 
tím, že sdělení Komise o budoucnosti SZP 
po roce 2020 takové dopady neuvádí; 
vyzývá Komisi, aby zahájila důkladné 
hodnocení SZP a jejího dopadu na 
rozvojové země, a vyzývá k tomu, aby 
nová SZP obsahovala zásadu „nepůsobit 
škodu“ rozvojovým zemím jakožto hlavní 
cíl; z širšího hlediska naléhavě žádá 
Komisi, aby zajistila, že legislativní návrhy 
SZP budou odpovídat cílům soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje, jak to stanoví 
článek 208 Lisabonské smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a (nový) vyzývá EU, aby zajistila soulad 
SZP s obchodní a rozvojovou politikou; 
zdůrazňuje především, že je nutné do 
obchodních dohod začleňovat ochranné 
doložky a právo rozvojových zemí na 
ochranu svých zemědělských trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 1 b (-nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b (nový) zdůrazňuje, že evropské vývozní 
subvence závažně zbrzdily rozvoj 
zemědělství v chudých zemích, jelikož 
vyvolaly nerovnou hospodářskou soutěž s 
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místním zemědělstvím, zejména pokud 
dovážející země nebo region neměly 
zavedenou účinnou ochranu proti dovozu 
(např. celní překážky, dovozní kvóty, 
dotace pro místní výrobce apod.); stejně 
tak konstatuje, že zemědělské vývozní 
subvence přispěly k prudkému nárůstu 
dovozu, čímž u řady rozvojových zemí 
vytvořily větší závislost na dovozu, a tím 
ohrozily soběstačnost těchto zemí 
v zásobování potravinami a schopnost 
jejich obyvatel obstarat si obživu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Filip Kaczmarek

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 2013 
odstranila všechny podpory vývozu a aby 
oddělila přímé platby od produkce, a tak 
vytvořila rovné podmínky pro zemědělské 
produkty pocházející z EU a z rozvojových 
zemí; vyzývá Komisi, aby financovala 
přechodné režimy pro plodiny postižené 
tímto rozdělením, které by byly zaměřeny 
na podporu ekologických a udržitelných 
zemědělských postupů;

2. připomíná EU a členům třetích stran 
OECD jejich závazek v rámci kola jednání 
z Dohá – do roku 2013 odstranit všechny 
podpory vývozu a aby oddělila přímé 
platby od produkce, a tak vytvořila rovné 
podmínky pro zemědělské produkty 
pocházející z EU a z rozvojových zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 2013 
odstranila všechny podpory vývozu a 
aby oddělila přímé platby od produkce, 
a tak vytvořila rovné podmínky pro 
zemědělské produkty pocházející z EU 
a z rozvojových zemí; vyzývá Komisi, 
aby financovala přechodné režimy pro 
plodiny postižené tímto rozdělením, 
které by byly zaměřeny na podporu 
ekologických a udržitelných 
zemědělských postupů;

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 2013 
odstranila všechny podpory vývozu; 
upozorňuje však, že zákaz vývozních 
subvencí neodstraní narušování 
hospodářské soutěže způsobené jinými 
přímými či nepřímými dotacemi, které 
zemědělskému odvětví EU umožňují 
vyvážet zemědělské suroviny pod cenou 
nižší, než jsou průměrné náklady na jejich 
produkci; vyzývá EU, aby podpořila 
požadavky rozvojových zemí na ochranu 
vlastní produkce potravin a svých obyvatel 
před potenciálně zhoubnými účinky 
levného dovozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 2013 
odstranila všechny podpory vývozu a 
aby oddělila přímé platby od produkce, 
a tak vytvořila rovné podmínky pro 
zemědělské produkty pocházející z EU
a z rozvojových zemí; vyzývá Komisi, 
aby financovala přechodné režimy pro 
plodiny postižené tímto rozdělením, 
které by byly zaměřeny na podporu 
ekologických a udržitelných 
zemědělských postupů;

2. konstatuje, že SZP po roce 2013 ve 
větší míře omezí všechny podpory 
vývozu – avšak za předpokladu, že i 
vývozní podpory ostatních obchodních 
partnerů (zejména USA, Kanady, 
Austrálie, Nového Zélandu) budou 
poskytovány v souladu s pravidly WTO 
–, oddělí přímé platby od produkce, a 
tak přizpůsobí podmínky pro 
zemědělské produkty pocházející z 
rozvojových zemí a EU; vyzývá 
Komisi, aby financovala přechodné 
režimy pro plodiny postižené tímto 
rozdělením, které by byly zaměřeny na 
podporu ekologických a udržitelných
zemědělských postupů;



PE462.581v01-00 12/29 AM\862211CS.doc

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 2013 
odstranila všechny podpory vývozu a 
aby oddělila přímé platby od produkce, 
a tak vytvořila rovné podmínky pro 
zemědělské produkty pocházející z EU 
a z rozvojových zemí; vyzývá Komisi, 
aby financovala přechodné režimy pro 
plodiny postižené tímto rozdělením, 
které by byly zaměřeny na podporu 
ekologických a udržitelných 
zemědělských postupů;

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 
2013 odstranila všechny podpory vývozu a 
aby oddělila přímé platby od produkce, 
žádá Komisi, aby tyto změny zavedla, 
stanovila přiměřená přechodná období, a 
tak předešla negativním dopadům na 
evropské venkovské oblasti, a podporovala
ekologické a udržitelné zemědělské 
postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Corina Creţu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 2013 
odstranila všechny podpory vývozu a aby 
oddělila přímé platby od produkce, a tak 
vytvořila rovné podmínky pro zemědělské 
produkty pocházející z EU a z rozvojových 
zemí; vyzývá Komisi, aby financovala 
přechodné režimy pro plodiny postižené 
tímto rozdělením, které by byly zaměřeny 
na podporu ekologických a udržitelných 
zemědělských postupů;

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 2013 
odstranila všechny podpory vývozu a aby 
oddělila přímé platby od produkce, a tak 
vytvořila rovné podmínky pro zemědělské 
produkty pocházející z EU a z rozvojových 
zemí a oživila trh a růst; vyzývá Komisi, 
aby financovala přechodné režimy pro 
plodiny postižené tímto rozdělením, které 
by byly zaměřeny na podporu 
ekologických a udržitelných zemědělských 
postupů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 2013 
odstranila všechny podpory vývozu a aby 
oddělila přímé platby od produkce, a tak 
vytvořila rovné podmínky pro zemědělské 
produkty pocházející z EU a z rozvojových 
zemí; vyzývá Komisi, aby financovala 
přechodné režimy pro plodiny postižené 
tímto rozdělením, které by byly zaměřeny 
na podporu ekologických a udržitelných 
zemědělských postupů;

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 2013 
odstranila všechny podpory vývozu a aby 
oddělila přímé platby od produkce, a tak 
vytvořila rovné podmínky pro zemědělské 
produkty pocházející z EU a z rozvojových 
zemí; vyzývá Komisi, aby financovala
přechodné režimy pro plodiny postižené 
tímto rozdělením, které by byly zaměřeny 
na podporu ekologických a udržitelných 
zemědělských postupů, jež vychází 
z používání nízké míry vnějších 
chemických přísad (low external inputs) a 
ve svých postupech zohledňují místní 
přírodní podmínky; dále vyzývá ke 
vkládání investic do výzkumu 
agroekologických zemědělských metod a 
do zajištění veřejných služeb drobným 
zemědělcům, čímž se umožní přechod na 
udržitelnou ekologickou produkci;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a (nový). zdůrazňuje, že k zajištění 
účinné rozvojové spolupráce je nutná 
větší soudržnost SZP s obchodní a 
rozvojovou politikou; dále konstatuje, 
že EU musí zavést užší koordinaci s 
nevládními organizacemi, FAO, OSN 
a dalšími mezinárodními orgány;
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Or. de

Pozměňovací návrh 22
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b (nový). zastává názor, že SZP má v 
rozvojové politice důležitou úlohu, 
zejména v oblasti zajišťování potravin; 
poukazuje na to, že SZP může přispět ke 
zdolání rostoucí celosvětové poptávky po 
potravinách;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Corina Creţu

Návrh stanoviska
Bod 2a

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že na zajišťování potravin 
v rozvojových zemích mají vliv faktory, 
k nimž patří chudoba, zdraví, politická 
stabilita, infrastruktura a přírodní 
katastrofy;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a (nový) v souladu se závěry 
Mezinárodního panelu pro hodnocení 
zemědělských technologií a vědy pro 
rozvoj doporučuje, aby EU rozvíjela 
novou politiku v oblasti potravin a 
zemědělství, která podpoří ekologické 
zemědělství a další agroekologické 
postupy; především rovněž vyzývá Komisi, 
aby provedla reformu SZP v jejímž rámci 
propojí přímé platby s podmínkami v 
sociální oblasti a oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Franziska Keller,Catherine GrèzeNávrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b (nový) připomíná, že většina 
rozvojových zemí jsou v současné době 
čistými dovozci potravin; zdůrazňuje, že 
SZP k tomuto stavu přispívá 
prostřednictvím přímo a nepřímo 
dotovaných vývozů na ohrožené trhy 
rozvojových zemí; připomíná, že právo na 
potraviny zahrnuje nutnost poskytnout 
rozvojovým zemím politický prostor, aby 
mohly posílit svou schopnost udržitelně 
produkovat a uživit sebe a své regiony; v 
souvislosti s tím zdůrazňuje, že rozvojové 
země musí mít možnost k ochraně svého 
zemědělského rozvoje využívat nezbytné 
nástroje, k čemuž patří různá cla a 
dovozní kvóty (tyto dva nástroje jsou pro 
nejchudší země nejdostupnější);

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Charles Goerens

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. za účelem zmírnění zvýšených 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země vyzývá EU, aby prostřednictvím 
své obchodní a rozvojové politiky 
podporovala udržitelné zemědělské 
postupy a potravinovou soběstačnost v 
rozvojových zemích; zásadní je 
zachování zabezpečení potravin pro 
nejméně rozvinuté země a rozvojové 
země zcela závislé na dovozu potravin, 
zrušení záborů půdy, zabezpečení 
vlastnických práv drobných domácích 
zemědělců, ukončení monopolů na 
osivo a závislosti na specializovaných 
pesticidech;

3. vyzývá EU, aby prostřednictvím své 
obchodní a rozvojové politiky 
přispívala k podpoře udržitelných 
zemědělských postupů v rozvojových 
zemích; zachování zabezpečení 
potravin pro nejméně rozvinuté země a 
rozvojové země zcela závislé na 
dovozu potravin, zrušení záborů půdy, 
zabezpečení vlastnických práv 
drobných domácích zemědělců, 
ukončení monopolů na osivo a 
závislosti na specializovaných 
pesticidech v souladu se zásadou 
partnerství stanovenou v dohodě 
z Cotonou;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Ricardo Cortés Lastra,Miguel Angel Martínez Martínez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. za účelem zmírnění zvýšených 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země vyzývá EU, aby prostřednictvím 
své obchodní a rozvojové politiky 
podporovala udržitelné zemědělské 
postupy a potravinovou soběstačnost v 
rozvojových zemích; zásadní je
zachování zabezpečení potravin pro 
nejméně rozvinuté země a rozvojové 
země zcela závislé na dovozu potravin, 
zrušení záborů půdy, zabezpečení 
vlastnických práv drobných domácích 

3. vyzývá EU, aby prostřednictvím své 
obchodní a rozvojové politiky 
podporovala udržitelné zemědělské 
postupy a zabezpečení potravin v 
rozvojových zemích; což jim umožní 
diverzifikaci produkce potravin, 
zachování zabezpečení potravin pro 
nejméně rozvinuté země a rozvojové 
země zcela závislé na dovozu potravin, 
zrušení záborů půdy, zabezpečení 
vlastnických práv drobných domácích 
zemědělců, ukončení monopolů na 
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zemědělců, ukončení monopolů na 
osivo a závislosti na specializovaných 
pesticidech;

osivo a závislosti na specializovaných 
pesticidech;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Filip Kaczmarek

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. za účelem zmírnění zvýšených 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země vyzývá EU, aby prostřednictvím své 
obchodní a rozvojové politiky podporovala 
udržitelné zemědělské postupy a 
potravinovou soběstačnost v rozvojových 
zemích; zásadní je zachování zabezpečení 
potravin pro nejméně rozvinuté země a 
rozvojové země zcela závislé na dovozu 
potravin, zrušení záborů půdy, 
zabezpečení vlastnických práv drobných 
domácích zemědělců, ukončení monopolů 
na osivo a závislosti na specializovaných 
pesticidech;

3. konstatuje, že potraviny nejsou pouze 
zbožím, ale že přístup k potravinám 
má pro lidskou existenci zásadní 
význam; vyzývá EU, aby 
prostřednictvím své obchodní a 
rozvojové politiky podporovala 
udržitelné zemědělské postupy a 
zabezpečení potravin v nejméně 
rozvinutých a rozvojových zemích 
pomocí zvýšení poptávky a cen 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. za účelem zmírnění zvýšených 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země vyzývá EU, aby prostřednictvím své 
obchodní a rozvojové politiky podporovala 
udržitelné zemědělské postupy a 

3. za účelem odstranění zvýšených 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země vyzývá EU, aby prostřednictvím své 
obchodní a rozvojové politiky podporovala 
udržitelné zemědělské postupy, které 



PE462.581v01-00 18/29 AM\862211CS.doc

CS

potravinovou soběstačnost v rozvojových 
zemích; zásadní je zachování zabezpečení 
potravin pro nejméně rozvinuté země a 
rozvojové země zcela závislé na dovozu 
potravin, zrušení záborů půdy, zabezpečení 
vlastnických práv drobných domácích 
zemědělců, ukončení monopolů na osivo a 
závislosti na specializovaných pesticidech;

vychází z používání nízké míry vnějších 
chemických přísad (low external inputs), a 
potravinovou soběstačnost v rozvojových 
zemích; zásadní je dodržování základního 
lidského práva na potraviny v nejméně 
rozvinutých zemích a rozvojových zemích
zcela závislých na dovozu potravin, zrušení 
záborů půdy, zabezpečení zvykových a 
vlastnických práv drobných domácích 
zemědělců, ukončení monopolů na osivo a 
závislosti na pesticidech;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. za účelem zmírnění zvýšených 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země vyzývá EU, aby prostřednictvím 
své obchodní a rozvojové politiky 
podporovala udržitelné zemědělské 
postupy a potravinovou soběstačnost v 
rozvojových zemích; zásadní je 
zachování zabezpečení potravin pro 
nejméně rozvinuté země a rozvojové 
země zcela závislé na dovozu potravin,
zrušení záborů půdy, zabezpečení
vlastnických práv drobných domácích 
zemědělců, ukončení monopolů na 
osivo a závislosti na specializovaných 
pesticidech;

3. vyzývá EU, aby prostřednictvím své 
obchodní a rozvojové politiky 
podporovala udržitelné zemědělské 
postupy a potravinovou soběstačnost v 
rozvojových zemích; zásadní je 
podporovat zabezpečení potravin pro 
nejméně rozvinuté země a rozvojové 
země zcela závislé na dovozu potravin 
a usilovat o zrušení záborů půdy, 
zaručení vlastnických práv drobných 
domácích zemědělců a o zamezení 
existence monopolů na osivo a 
závislosti na specializovaných 
pesticidech; 

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. za účelem zmírnění zvýšených 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země vyzývá EU, aby prostřednictvím své 
obchodní a rozvojové politiky podporovala 
udržitelné zemědělské postupy a 
potravinovou soběstačnost v rozvojových 
zemích; zásadní je zachování zabezpečení 
potravin pro nejméně rozvinuté země a 
rozvojové země zcela závislé na dovozu 
potravin, zrušení záborů půdy, zabezpečení 
vlastnických práv drobných domácích
zemědělců, ukončení monopolů na osivo a 
závislosti na specializovaných pesticidech;

3. za účelem zmírnění zvýšených 
negativních dopadů SZP na rozvojové 
země vyzývá EU, aby prostřednictvím své 
obchodní a rozvojové politiky podporovala 
udržitelné zemědělské postupy a 
potravinovou soběstačnost v rozvojových 
zemích; zásadní je zajištění zabezpečení 
potravin pro nejméně rozvinuté země a 
rozvojové země zcela závislé na dovozu 
potravin, zrušení záborů půdy, dodržování 
a zabezpečení vlastnických práv drobných 
zemědělců, domácích zemědělců, žen 
pracujících v zemědělství a komunit a 
ukončení monopolů na osivo a závislosti 
na specializovaných pesticidech;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Filip Kaczmarek

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že potraviny nejsou pouze 
komoditou, ale že přístup k potravinám je 
především všeobecným lidským právem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že potraviny nejsou pouze 
komoditou, ale že přístup k potravinám je 

4. konstatuje, že potraviny nejsou pouze 
komoditou, ale že přístup ke zdravým, 
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především všeobecným lidským právem; výživným a vhodným potravinám je 
především všeobecným lidským právem; 
vyzývá k tomu, aby se součástí klíčových 
cílů SZP po roce 2013 stala potravinová 
soběstačnost rozvojových zemí a přístup 
ke zdravým potravinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že potraviny nejsou pouze 
komoditou, ale že přístup k potravinám 
je především všeobecným lidským 
právem;

4. konstatuje, že potraviny nejsou pouze 
komoditou, ale že přístup k potravinám je 
především všeobecným lidským právem; v 
souvislosti s tím zdůrazňuje, že 
odpovědnost Evropy v oblasti zabezpečení 
potravin na celosvětové úrovni spočívá 
především v tom, že rozvojovým zemím 
umožní navýšit a diverzifikovat vlastní 
produkci, aby si tyto země mohly ve větší 
míře zajistit potraviny a naplnit požadavky 
svých trhů, a nikoli v navýšení jejího 
zemědělského vývozu do rozvojových 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4. konstatuje, že potraviny nejsou pouze 
komoditou, ale že přístup k potravinám je 
především všeobecným lidským právem;

4. konstatuje, že potraviny nejsou pouze 
komoditou, ale že přístup k potravinám je 
především všeobecným lidským právem; v 
této souvislosti vyzývá Komisi, aby 
posoudila dopad svých dohod se třetími 
zeměmi v oblasti hospodářství, volného 
obchodu a investic na lidská práva 
(Human Rights Impact Assessment), a 
zajistila tak, že nebudou v rozporu s 
hodnotami zahraniční politiky EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Franziska Keller,Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a (nový) vyjadřuje znepokojení nad tím, 
že EU podporuje dohody o hospodářském 
partnerství (EPA) a další dvoustranné 
dohody o volném obchodu, čímž se 
rozvojovým zemím snaží vnutit program 
liberalizace trhu s potravinami a otevření 
zemědělských trhů; připomíná, že 
nechráněný dovoz krmiv vyústil ve 
vysokou míru závislosti EU na odvětví 
krmiv s živočišnými bílkovinami, zatímco 
zajištění potravin v Evropě bylo dosaženo 
ochranou zemědělských trhů; pročež 
naléhavě vyzývá EU, aby upustila od tlaku 
na otevření zemědělských trhů 
rozvojových zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Franziska Keller,Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b (nový) se znepokojením konstatuje, že 
závislost EU na dovozu krmiv, zejména 
sóji, přispěla k nárůstu poptávky po půdě 
v zahraničí, což v jižní Americe vedlo 
odlesnění, vysídlení obcí a rozšíření 
produkce geneticky modifikované sóji; 
proto vyzývá Komisi, aby ke svým 
prioritám přiřadila snížení závislosti na 
dovozu bílkovinných krmiv, a to skrze 
rozvoj a rozšíření udržitelného pěstování 
bílkovinných plodin v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Filip Kaczmarek

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že v souvislosti s bojem 
proti mezinárodní spekulaci v oblasti cen 
zemědělských komodit by nová SZP měla 
zavést odpovídající mechanismy a pravidla 
pro řízení obchodu s deriváty pro 
zemědělské komodity a prohloubit 
transparentnost; domnívá se, že EU by 
měla jít příkladem a zřídit na svém území 
místní zemědělské dražby a místní 
distribuční systémy, což zvýší vyjednávací 
sílu drobných zemědělců v potravinovém 
řetězci;

5. vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že v souvislosti s bojem 
proti mezinárodní spekulaci v oblasti cen 
zemědělských komodit by nová SZP měla 
zavést odpovídající mechanismy a pravidla 
pro řízení obchodu s deriváty pro 
zemědělské komodity a prohloubit 
transparentnost; domnívá se, že EU by 
měla jít příkladem a zřídit na svém území 
místní zemědělské dražby a místní 
distribuční systémy, což zvýší vyjednávací 
sílu drobných zemědělců v potravinovém 
řetězci;

5. zastává názor, že EU musí plnit své 
právně závazné cíle a zásady, především 
co se týče vymýcení hladu a chudoby na 
celosvětové úrovni, a tudíž by nová SZP v 
souvislosti s bojem proti mezinárodní 
spekulaci v oblasti cen zemědělských 
komodit měla zavést odpovídající 
mechanismy a pravidla pro řízení obchodu 
s deriváty pro zemědělské komodity a 
prohloubit transparentnost; vyzývá
k následování příkladu Spojených států, 
k omezení vlivu finančních nástrojů na 
zemědělské suroviny a k zavedení jejich 
efektivní kontroly; trvá na tom, že je třeba 
zřídit ústřední regulační orgány, díky 
nimž bude možné v odvětví zemědělství 
zamezit transakcím s OTC deriváty, a 
nastolit tak nezbytnou transparentnost;
domnívá se, že EU by měla jít příkladem a 
zřídit na svém území místní zemědělské 
dražby a místní distribuční systémy, což 
zvýší vyjednávací sílu drobných zemědělců 
v potravinovém řetězci;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Franziska Keller,Catherine Grèze

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že v souvislosti s bojem 
proti mezinárodní spekulaci v oblasti 
cen zemědělských komodit by nová 
SZP měla zavést odpovídající

5. zdůrazňuje, že kolísání cen 
zemědělských surovin nejvíce dopadá 
na chudé země; zastává názor, že v 
souvislosti s bojem proti mezinárodní 
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mechanismy a pravidla pro řízení 
obchodu s deriváty pro zemědělské 
komodity a prohloubit transparentnost; 
domnívá se, že EU by měla jít 
příkladem a zřídit na svém území 
místní zemědělské dražby a místní 
distribuční systémy, což zvýší 
vyjednávací sílu drobných zemědělců v 
potravinovém řetězci;

spekulaci v oblasti cen zemědělských 
komodit by nová SZP měla zavést 
odpovídající mechanismy a pravidla 
pro řízení obchodu s deriváty pro 
zemědělské komodity a prohloubit 
transparentnost; domnívá se, že EU by 
měla jít příkladem a zřídit na svém 
území místní zemědělské dražby a 
místní distribuční systémy, což zvýší 
vyjednávací sílu drobných zemědělců v 
potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že v souvislosti s bojem 
proti mezinárodní spekulaci v oblasti 
cen zemědělských komodit by nová 
SZP měla zavést odpovídající 
mechanismy a pravidla pro řízení 
obchodu s deriváty pro zemědělské 
komodity a prohloubit transparentnost; 
domnívá se, že EU by měla jít 
příkladem a zřídit na svém území 
místní zemědělské dražby a místní 
distribuční systémy, což zvýší 
vyjednávací sílu drobných zemědělců v 
potravinovém řetězci;

5. zastává názor, že v souvislosti s bojem 
proti mezinárodní spekulaci v oblasti 
cen zemědělských komodit by nová 
SZP měla zavést odpovídající 
mechanismy a pravidla pro řízení 
obchodu s deriváty pro zemědělské 
komodity a prohloubit transparentnost; 
podporuje celosvětový systém hlášení 
zemědělských zásob, poukazuje na to, 
že je třeba uvažovat o skladování 
zásob důležitých zemědělských 
surovin;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že v souvislosti s bojem 
proti mezinárodní spekulaci v oblasti cen 
zemědělských komodit by nová SZP měla 
zavést odpovídající mechanismy a pravidla 
pro řízení obchodu s deriváty pro 
zemědělské komodity a prohloubit 
transparentnost; domnívá se, že EU by 
měla jít příkladem a zřídit na svém území 
místní zemědělské dražby a místní 
distribuční systémy, což zvýší vyjednávací 
sílu drobných zemědělců v potravinovém 
řetězci;

5. zastává názor, že v souvislosti s bojem 
proti mezinárodní spekulaci v oblasti cen 
zemědělských komodit by nová SZP měla 
zavést odpovídající mechanismy a pravidla 
pro řízení obchodu s deriváty pro 
zemědělské komodity a prohloubit 
transparentnost; domnívá se, že EU by 
měla jít příkladem a zřídit na svém území 
místní zemědělské dražby a místní 
distribuční systémy, což zvýší vyjednávací 
sílu drobných zemědělců v celosvětovém 
potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Charles Goerens

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zastává názor, že v souvislosti s bojem 
proti mezinárodní spekulaci v oblasti 
cen zemědělských komodit by nová 
SZP měla zavést odpovídající 
mechanismy a pravidla pro řízení 
obchodu s deriváty pro zemědělské 
komodity a prohloubit transparentnost; 
domnívá se, že EU by měla jít 
příkladem a zřídit na svém území 
místní zemědělské dražby a místní 
distribuční systémy, což zvýší 
vyjednávací sílu drobných zemědělců v 
potravinovém řetězci;

5. zastává názor, že v souvislosti s bojem 
proti mezinárodní spekulaci v oblasti 
cen zemědělských komodit by nová 
SZP měla zavést odpovídající 
mechanismy a pravidla pro deriváty 
zemědělských komodit a prohloubit 
transparentnost; domnívá se, že EU by 
měla jít příkladem a zřídit na svém 
území místní zemědělské dražby a 
místní distribuční systémy, což zvýší 
vyjednávací sílu drobných zemědělců v 
potravinovém řetězci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a (nový). je si vědom naléhavé potřeby 
zajistit zabezpečení potravin na 
celosvětové úrovni zvýšením investic do 
zemědělství v regionech světa, které 
nejsou potravinově zajištěné; v tomto 
ohledu zdůrazňuje, že zemědělský rozvoj 
musí vycházet z práva na potraviny a na 
jejich produkci a že EU musí uznávat a 
hájit nutnost zajistit rozvojovým zemím 
zabezpečení potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Filip Kaczmarek

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

      6. požaduje, aby byla provedena 
radikální změna textu dohody mezi 
EU a Mercosurem pro jednání jako 
reakce na hodnocení dopadů ze strany 
Komise, které varuje před rozsáhlým 
nárůstem nezákonné těžby dřeva a 
n e z á k o n n é h o  průmyslového 
zemědělství na úkor venkovských 
společenství a životního prostředí a 
před ztrátou milionů pracovních míst 
na evropském venkově, což by 
narušilo účinnost SZP.

6. žádá Komisi, aby předložila podrobné 
posouzení dopadů ke všem probíhajícím 
obchodním jednáním, zejména co se týče 
dohody o přidružení mezi Evropskou unií 
a zeměmi Mercosur, která by neměla 
negativně ovlivnit rozvojové země ani 
zbrzdit účinnost SZP do roku 2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje, aby byla provedena
radikální změna textu dohody mezi EU 
a Mercosurem pro jednání jako reakce 
na hodnocení dopadů ze strany Komise, 
které varuje před rozsáhlým nárůstem 
nezákonné těžby dřeva a nezákonného 
průmyslového zemědělství na úkor 
venkovských společenství a životního 
prostředí a před ztrátou milionů 
pracovních míst na evropském 
venkově, což by narušilo účinnost SZP.

6. požaduje, aby byl proveden přezkum 
textu dohody mezi EU a Mercosurem 
pro jednání jako reakce na hodnocení 
dopadů ze strany Komise, které varuje 
před rozsáhlým nárůstem nezákonné 
těžby dřeva a nezákonného 
průmyslového zemědělství na úkor 
venkovských společenství a životního 
prostředí a před ztrátou milionů 
pracovních míst na evropském 
venkově, což by narušilo účinnost SZP.

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje, aby byla provedena 
radikální změna textu dohody mezi 
EU a Mercosurem pro jednání jako 
reakce na hodnocení dopadů ze strany 
Komise, které varuje před rozsáhlým 
nárůstem nezákonné těžby dřeva a 
nezákonného průmyslového 
zemědělství na úkor venkovských 
společenství a životního prostředí a 
před ztrátou milionů pracovních míst 
na evropském venkově, což by 
narušilo účinnost SZP.

6. požaduje, aby byl text dohody mezi EU 
a Mercosurem pro jednání vyvážený a 
zohlednil hodnocení dopadů ze strany 
Komise. Žádá o proveditelné 
alternativy, jimiž bude podpořen 
rozvoj zemí Mercosur a omezen dopad 
na evropské výrobce.
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Gay Mitchell

Návrh stanoviska
Bod 7 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 (nový). uznává, že reformy SZP, které 
téměř odstranily vývozní náhrady, značně 
zmírnily dopad zemědělské výroby EU na 
rozvojové země; požaduje, aby EU uznala 
význam podpory zemědělských odvětví 
rozvojových zemí zejména tím, že 
zemědělství v rozvojových zemích a 
v rámci rozpočtu EU na zahraniční 
rozvojovou pomoc zajistí prioritní 
postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Filip Kaczmarek

Návrh stanoviska
Bod 7 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 (nový). vyzývá Evropskou unii, aby 
zajistila soulad SZP s obchodní a 
rozvojovou politikou a vzala při tom v 
úvahu potřeby a obavy zemědělců v 
členských státech EU a v rozvojových 
zemích, a zároveň dbala na zachování 
zásady soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje;

Or. en
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