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Pozměňovací návrh 1
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s výzvami, jako je změna
klimatu, ubývání zdrojů, znečištění vody a 
eroze půdy, atd.;

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti 
dlouhodobého zajištění dodávek potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
udržitelné zemědělské výroby, jež budou 
šetřit energii, sníží používání chemikálií a 
budou účinněji využívat potenciál 
ekosystémů; konstatuje, že musí být 
schopna lépe se vypořádávat 
s environmentálními výzvami, změnou
klimatu, ubýváním zdrojů, znečištěním
vody, erozí půdy, ztrátou biologické 
rozmanitosti atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a 
budou účinněji využívat potenciál 
ekosystémů; konstatuje, že musí být 
schopna lépe se vypořádávat s výzvami, 
jako je změna klimatu, ubývání zdrojů, 
znečištění vody a eroze půdy, atd.;

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které mají podněcovat
udržitelnou zemědělskou výrobu, šetřit 
energii, podporovat efektivní využívání 
vstupů a účinněji využívat potenciál 
ekosystémů; konstatuje, že musí být 
schopna lépe se vypořádávat 
s environmentálními výzvami, jako je 
změna klimatu, ubývání zdrojů, znečištění 
vody a eroze půdy atd.;

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Linda McAvan

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s výzvami, jako je změna 
klimatu, ubývání zdrojů, znečištění vody a 
eroze půdy, atd.;

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala cíl dlouhodobého 
zajištění dodávek potravin, který
podporuje nové způsoby udržitelné 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s environmentálními výzvami, 
jako je změna klimatu, ubývání zdrojů, 
znečištění vody, eroze půdy, ztráta 
biologické rozmanitosti atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Sandrine Bélier, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s výzvami, jako je změna 
klimatu, ubývání zdrojů, znečištění vody a 
eroze půdy, atd.;

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti zajištění 
dodávek potravin takové cíle, které podpoří 
nové způsoby udržitelné zemědělské 
výroby, jež budou šetřit energii, sníží 
používání chemikálií a budou účinněji 
využívat potenciál ekosystémů; konstatuje, 
že musí být schopna lépe se vypořádávat 
s environmentálními výzvami, jako je 
změna klimatu, ubývání zdrojů, znečištění 
vody, eroze půdy, ztráta biologické 
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rozmanitosti atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s výzvami, jako je změna 
klimatu, ubývání zdrojů, znečištění vody a 
eroze půdy, atd.;

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
udržitelné zemědělské výroby, jež budou 
šetřit energii, sníží používání chemikálií a 
budou účinněji využívat potenciál 
ekosystémů; konstatuje, že musí být 
schopna lépe se vypořádávat 
s environmentálními výzvami, jako je 
změna klimatu, ubývání zdrojů, ztráta 
biologické rozmanitosti, znečištění vody a 
eroze půdy atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Chris Davies

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s výzvami, jako je změna 
klimatu, ubývání zdrojů, znečištění vody a 

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
udržitelné zemědělské výroby, jež budou 
šetřit energii, sníží používání chemikálií a 
budou účinněji využívat potenciál 
ekosystémů; konstatuje, že musí být 
schopna lépe se vypořádávat 
s environmentálními výzvami, jako je
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eroze půdy, atd.; ztráta biologické rozmanitosti, změna 
klimatu, ubývání zdrojů, znečištění vody a 
eroze půdy atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s výzvami, jako je změna 
klimatu, ubývání zdrojů, znečištění vody a 
eroze půdy, atd.;

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti 
potravinové politiky takové cíle, které 
podpoří a podnítí nové způsoby udržitelné 
zemědělské výroby a spotřeby, jež 
zabezpečí dodávky potravin, budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s environmentálními, 
zdravotními a sociálními výzvami, jako je 
změna klimatu, ztráta biologické 
rozmanitosti (včetně ztráty zemědělské 
rozmanitosti), ubývání zdrojů, znečištění 
vody a eroze půdy, nerovnosti v oblasti 
zdraví, chronická onemocnění, chudoba a 
demografické změny v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Anne Delvaux

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
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takové cíle, které podpoří nové způsoby 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s výzvami, jako je změna 
klimatu, ubývání zdrojů, znečištění vody a 
eroze půdy, atd.;

takové cíle, které podpoří nové udržitelné 
způsoby zemědělské výroby, jež budou 
šetřit energii, sníží používání chemikálií a 
budou účinněji využívat potenciál 
ekosystémů, a poskytla rovněž tak 
odpovídající financování; konstatuje, že 
musí být schopna lépe se vypořádávat 
s environmentálními výzvami, jako je 
změna klimatu, ubývání zdrojů, znečištění 
vody a eroze půdy, aniž by to ohrožovalo 
životaschopnost zemědělských podniků či 
jejich existenci na území EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s výzvami, jako je změna 
klimatu, ubývání zdrojů, znečištění vody a 
eroze půdy, atd.;

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
udržitelné zemědělské výroby, jež budou 
šetřit energii, sníží používání chemikálií, 
budou lépe zohledňovat zdraví a dobré 
životní podmínky zvířat a budou účinněji 
využívat potenciál ekosystémů; konstatuje, 
že musí být schopna lépe se vypořádávat 
s environmentálními výzvami, jako je 
změna klimatu, ubývání zdrojů, znečištění 
vody a eroze půdy atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 1 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
zemědělské výroby, jež budou šetřit 
energii, sníží používání chemikálií a budou 
účinněji využívat potenciál ekosystémů; 
konstatuje, že musí být schopna lépe se 
vypořádávat s výzvami, jako je změna 
klimatu, ubývání zdrojů, znečištění vody a 
eroze půdy, atd.;

1. žádá, aby společná zemědělská politika 
po roce 2013 sledovala v oblasti potravin 
takové cíle, které podpoří nové způsoby 
udržitelné zemědělské výroby, jež budou 
šetřit energii, sníží používání chemikálií a 
budou účinněji využívat potenciál 
ekosystémů; konstatuje, že musí být 
schopna lépe se vypořádávat 
s environmentálními výzvami, jako je 
změna klimatu, ubývání zdrojů, znečištění 
vody, eroze půdy, ochrana zvířat atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že cílem ve všech 
předchozích reformách společné 
zemědělské politiky (McSharryho reforma 
v roce 1992, reforma v rámci Agendy
2000, reforma v roce 2003 a kontrola 
stavu v roce 2008) bylo zajistit, aby 
evropští zemědělci splňovali ty nejvyšší 
světové normy, co se týče ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat či vysledovatelnosti 
potravin; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
zemědělcům nejsou ze strany trhu nijak 
kompenzovány náklady spojené 
s dodržováním těchto norem;
(Tento bod by měl mít nově číslo 1 a být 
proto zařazen na začátek.)

Or. de
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Pozměňovací návrh 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. požaduje, aby byl zemědělský rozpočet
EU pro příští finanční období 
modernizován tak, aby odpovídal cílům 
EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá k zavedení přímých plateb 
druhé úrovně tvořených 25 až 40 % 
přímých plateb v každém členském státě, 
které budou na celoevropské úrovni 
použity jako systém dalších pobídek 
k posílení udržitelnosti cestou zlepšování 
účinnosti zdrojů a efektivity výroby, 
přičemž cílem je, aby se zemědělství v EU 
stalo více konkurenceschopné v souladu 
s nedávno vydaným „Plánem Komise pro 
dosažení konkurenceschopné 
nízkouhlíkové ekonomiky v roce 2050“;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá skutečnost, že se sdělení Komise 
zaměřuje na poskytování 
environmentálních veřejných statků 
prostřednictvím ekologizace společné 
zemědělské politiky a jeho záměrem je 
obnova rozmanitosti v zemědělském 
odvětví, která bude klíčovou příležitostí, 
jak se posunout k zelenější a udržitelnější 
společné zemědělské politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. považuje za nutné nalézt vhodnou 
rovnováhu mezi požadavkem na vyšší 
produktivitu, vyžadující intenzivní výrobní 
postupy, a potřebou ochrany a 
udržitelného vyžívání zdrojů, která bude 
brát náležitý ohled na životní prostředí, 
veřejné zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat;

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že stávající velmi 
intenzivní metody živočišné výroby jsou 
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často neudržitelné a mají negativní dopad 
na zdraví a dobré životní podmínky zvířat, 
což může nepříznivě ovlivnit i veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin; z toho 
důvodu žádá, aby společná zemědělská 
politika podporovala metody chovu 
dobytka, které zohledňují životní prostředí 
a rovněž zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že má-li být společná 
zemědělská politika schopná reagovat na 
množství výzev týkajících se obyvatelstva, 
rozvoje, biologické rozmanitosti, životního 
prostředí a nedostatku půdy, je třeba, aby 
vznikla nová politická iniciativa, která se 
zaměří na vytvoření společné evropské 
potravinové politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná zemědělská 
politika se týká jak zemědělců, tak široké 
veřejnosti, která představuje daňové 
poplatníky i spotřebitele, neboť veřejnost 
bude mít prospěch z bezpečných potravin, 

2. zdůrazňuje, že společná zemědělská 
politika má zásadní význam jak pro 
zemědělce, tak širokou veřejnost, která 
představuje daňové poplatníky i 
spotřebitele, neboť veřejnost bude mít 
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zdravého životního prostředí, pevného 
zdraví a případných pracovních příležitostí;

prospěch z bezpečných potravin za 
rozumné ceny, zdravého životního 
prostředí, pevného zdraví a případných 
pracovních příležitostí;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná zemědělská 
politika se týká jak zemědělců, tak široké 
veřejnosti, která představuje daňové 
poplatníky i spotřebitele, neboť veřejnost 
bude mít prospěch z bezpečných potravin, 
zdravého životního prostředí, pevného 
zdraví a případných pracovních příležitostí;

2. zdůrazňuje, že společná zemědělská 
politika se týká jak zemědělců, tak široké 
veřejnosti, která představuje daňové 
poplatníky i spotřebitele, neboť veřejnost 
bude mít prospěch z bezpečných potravin, 
zdravého životního prostředí, pevného 
zdraví a případných pracovních příležitostí, 
a také proto, že poptávka po kvalitních 
produktech stoupá a postupy šetrné 
k životnímu prostředí se stávají všeobecně 
více rozšířené;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

Sandrine Bélier, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná zemědělská 
politika se týká jak zemědělců, tak široké 
veřejnosti, která představuje daňové 
poplatníky i spotřebitele, neboť veřejnost 
bude mít prospěch z bezpečných potravin, 

2. zdůrazňuje, že společná zemědělská 
politika se týká jak zemědělců, tak široké 
veřejnosti, která představuje daňové 
poplatníky i spotřebitele, neboť všichni 
mají prospěch z bezpečných potravin, 
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zdravého životního prostředí, pevného 
zdraví a případných pracovních příležitostí;

zdravého životního prostředí, pevného 
zdraví a případných pracovních příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že společná zemědělská 
politika se týká jak zemědělců, tak široké 
veřejnosti, která představuje daňové 
poplatníky i spotřebitele, neboť veřejnost
bude mít prospěch z bezpečných potravin, 
zdravého životního prostředí, pevného 
zdraví a případných pracovních příležitostí;

2. zdůrazňuje, že společná zemědělská 
politika se týká jak zemědělců, tak široké 
veřejnosti, která představuje daňové 
poplatníky i spotřebitele, kteří budou mít
jako veřejnost prospěch z bezpečných a 
výživných potravin, zdravého životního 
prostředí, pevného zdraví a případných 
pracovních příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá, aby financování v rámci společné 
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech spojených s platbami úměrnými 
přírodním znevýhodněním a platbami
v zelených bodech nebo platbami pro 
ohrožené regiony;

3. žádá, aby financování v rámci společné 
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech spojených s platbami úměrnými 
přírodním znevýhodněním a platbami pro 
ohrožené regiony a pro zemědělce 
podléhající zvláštním požadavkům na 
hospodaření v oblastech Natura 2000;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá, aby financování v rámci společné
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech spojených s platbami 
úměrnými přírodním znevýhodněním a 
platbami v zelených bodech nebo platbami 
pro ohrožené regiony;

3. žádá, aby financování v rámci společné 
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech, v nichž bude odměňováno 
dodržování norem, které patří mezi 
nejvyšší na světě, a poskytování veřejných 
statků, které nejsou na trhu dostatečně 
zaplaceny; poukazuje v této souvislosti na 
to, že je potřeba, aby se i v budoucnu 
kompenzovala přírodní znevýhodnění;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá, aby financování v rámci společné 
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech spojených s platbami úměrnými 
přírodním znevýhodněním a platbami 
v zelených bodech nebo platbami pro 
ohrožené regiony;

3. žádá, aby financování v rámci společné 
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech spojených s platbami úměrnými 
přírodním znevýhodněním a platbami 
v zelených bodech nebo platbami pro 
ohrožené regiony, zvláště zemědělské 
oblasti výše položené;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Sandrine Bélier, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá, aby financování v rámci společné 
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech spojených s platbami úměrnými 
přírodním znevýhodněním a platbami 
v zelených bodech nebo platbami pro 
ohrožené regiony;

3. žádá, aby financování v rámci společné 
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech spojených s platbami pro 
specifické režimy zemědělství, jako je 
ekologické zemědělství, zemědělství 
s vysokou přírodní hodnotou, extenzivní 
pasení pastvin a luk, a pro zemědělce 
podléhající zvláštním požadavkům na 
hospodaření v oblastech Natura 2000;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá, aby financování v rámci společné 
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech spojených s platbami úměrnými 
přírodním znevýhodněním a platbami 
v zelených bodech nebo platbami pro 
ohrožené regiony;

3. žádá, aby financování v rámci společné 
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech spojených s platbami úměrnými 
přírodním znevýhodněním, a to i pokud jde 
o ostrovní a horské regiony, a platbami 
v zelených bodech nebo platbami pro 
ohrožené regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. žádá, aby financování v rámci společné 
zemědělské politiky bylo založeno na 
principech spojených s platbami 

3. žádá, aby vznikly principy financování 
společné zemědělské politiky, které by 
zahrnovaly platby úměrné přírodním 
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úměrnými přírodním znevýhodněním a 
platbami v zelených bodech nebo platbami
pro ohrožené regiony;

znevýhodněním a platby v zelených 
bodech nebo platby pro ohrožené regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. požaduje, aby bylo při přidělování 
finančních prostředků v rámci společné 
zemědělské politiky přihlédnuto kromě 
povahy pěstební plochy i k dalším 
ukazatelům, jako je použití ekologických 
zemědělských technologií, umístění 
zemědělských podniků v geograficky 
znevýhodněných oblastech a zapojení 
mladých lidí;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. požaduje, aby byla při přidělování 
finančních prostředků v rámci společné 
zemědělské politiky věnována řádná 
pozornost profesionálním zemědělcům, 
tedy těm, kteří skutečně žijí na zemědělské 
farmě, oproti například velkým 
podnikatelským skupinám nebo 
investičním fondům, které využívají 
zemědělství spíše jako alternativní 
finanční investiční systém;
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Or. it

Pozměňovací návrh 30
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. co se týče mechanismu rozdělování 
finančních prostředků, je zastáncem 
územního přístupu, který bere v potaz 
celou škálu lokalit a podpruje tak 
udržitelnost zemědělských podniků a 
dotčených oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů založený na 
splnění několika kritérií v oblasti životního 
prostředí a biologické rozmanitosti, a to 
tak, aby bylo možné použít udržitelné 
metody při výrobě vysoce kvalitních 
potravin; konstatuje, že pouze dostatečné 
financování může zajistit úspěch cílených 
opatření v oblasti zemědělství a ochrany 
životního prostředí;

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů založený na 
splnění několika kritérií v oblasti životního 
prostředí a biologické rozmanitosti, a to 
tak, aby bylo možné použít udržitelné 
metody při výrobě vysoce kvalitních 
potravin; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů založený na 
splnění několika kritérií v oblasti životního 
prostředí a biologické rozmanitosti, a to 
tak, aby bylo možné použít udržitelné 
metody při výrobě vysoce kvalitních 
potravin; konstatuje, že pouze dostatečné 
financování může zajistit úspěch cílených 
opatření v oblasti zemědělství a ochrany 
životního prostředí;

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů založený na 
splnění několika kritérií týkajících se 
životního prostředí, účinnosti zdrojů a 
napomáhajících ochraně biologické 
rozmanitosti, a to tak, aby bylo možné i 
nadále používat udržitelné metody při 
výrobě vysoce kvalitních potravin; 
konstatuje, že pouze dostatečný příděl
rozpočtových prostředků může zajistit 
úspěch cílených nových, k životnímu 
prostředí šetrných postupů a stávajících
opatření v oblasti zemědělství a ochrany 
životního prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Sandrine Bélier, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů založený na 
splnění několika kritérií v oblasti životního 
prostředí a biologické rozmanitosti, a to 
tak, aby bylo možné použít udržitelné 
metody při výrobě vysoce kvalitních 
potravin; konstatuje, že pouze dostatečné 
financování může zajistit úspěch cílených 
opatření v oblasti zemědělství a ochrany 
životního prostředí;

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů založený na 
splnění několika kritérií v oblasti životního 
prostředí a biologické rozmanitosti, a to 
tak, aby byly při výrobě vysoce kvalitních 
potravin používány udržitelné metody; 
konstatuje, že pouze dostatečné 
financování může zajistit úspěch cílených 
opatření v oblasti zemědělství a ochrany 
životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů založený na 
splnění několika kritérií v oblasti 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti, a to tak, aby bylo možné 
použít udržitelné metody při výrobě vysoce 
kvalitních potravin; konstatuje, že pouze 
dostatečné financování může zajistit 
úspěch cílených opatření v oblasti 
zemědělství a ochrany životního prostředí;

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů, zdůrazňuje 
přitom, že je nutné, aby společná 
zemědělská politika usilovala o řadu cílů
v oblasti životního prostředí, biologické 
rozmanitosti a veřejného zdraví, a to tak, 
aby byly za použití udržitelných metod
vyráběny vysoce kvalitní, výživově 
hodnotné potraviny za dostupné ceny; 
konstatuje, že pouze dostatečné 
financování může zajistit úspěch cílených 
opatření v oblasti zemědělství a ochrany 
životního prostředí; a vyzývá k přijetí 
opatření na posílení postavení spotřebitelů 
a zemědělců v rámci lépe fungujícího 
potravinového řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Anne Delvaux

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů založený na 
splnění několika kritérií v oblasti 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti, a to tak, aby bylo možné 
použít udržitelné metody při výrobě vysoce 
kvalitních potravin; konstatuje, že pouze 
dostatečné financování může zajistit 
úspěch cílených opatření v oblasti 

4. žádá, aby byly k dispozici dostatečné 
finanční prostředky pro dosažení 
ambiciózních cílů v oblasti životního 
prostředí a biologické rozmanitosti, a to 
tak, aby bylo možné použít udržitelné 
metody při výrobě vysoce kvalitních 
potravin; konstatuje, že pouze dostatečné 
financování může zajistit úspěch cílených 
opatření v oblasti zemědělství a ochrany 
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zemědělství a ochrany životního prostředí; životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů založený na 
splnění několika kritérií v oblasti životního 
prostředí a biologické rozmanitosti, a to 
tak, aby bylo možné použít udržitelné 
metody při výrobě vysoce kvalitních 
potravin; konstatuje, že pouze dostatečné 
financování může zajistit úspěch cílených 
opatření v oblasti zemědělství a ochrany 
životního prostředí;

4. žádá, aby byl posílen princip 
financování obou pilířů založený na 
splnění několika kritérií v oblasti životního 
prostředí a biologické rozmanitosti, a to 
tak, aby bylo možné použít udržitelné 
metody při výrobě vysoce kvalitních 
potravin; konstatuje, že pouze dostatečné 
financování může zajistit úspěch cílených 
opatření v oblasti zemědělství a ochrany 
životního prostředí; žádá, aby byly v zájmu 
přechodu k ekologickému zemědělství ve 
velkém měřítku vytvořeny nové 
mechanismy jeho financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že tzv. ekologizace 
zemědělské politiky EU není pro 
zemědělce vlastně ničím novým, neboť 
každá jednotlivá reforma byla zaměřena 
na posílení tohoto aspektu společné 
zemědělské politiky;

Or. de
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Pozměňovací návrh 38
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, jaké služby evropští 
zemědělci poskytují evropské společnosti, 
hlavně z hlediska udržování rozmanitosti 
pěstebních ploch a toho, že významně 
přispívají k ochraně a správě přírodních 
zdrojů a ochraně klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Linda McAvan

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že pro řešení 
environmentálních problémů a zajištění 
zcela odůvodněné veřejné podpory
zemědělcům je nezbytný komplexní 
přístup k odměňování za poskytování 
veřejných statků; vyzývá k vytvoření 
uceleného systému environmentálních 
norem a pobídek v rámci všech plateb 
společné zemědělské politiky, jehož 
součástí budou:

– v rámci prvního pilíře jednoduchý 
soubor povinných dobrých zemědělských 
postupů, jako je střídání plodin, zelená 
infrastruktura na zemědělské úrovni 
(oblast péče o zdroje), půdní pokryv a 
rovnováha živin; dále navýšení pro 
zemědělce v lokalitách sítě Natura 2000, 
ekologické zemědělské podniky a 
extenzivní pasení pastvin a luk;
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– dobře zacílený druhý pilíř, řádně 
vybavený finančními prostředky
a obsahující programy na podporu 
zemědělců, kteří jdou nad rámec 
základních osvědčených postupů a 
přispívají k dosažení cílů EU v oblasti 
změny klimatu, biologické rozmanitosti a 
vodních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že financování v rámci 
společné zemědělské politiky by se nemělo 
snižovat, spíše by měl být pozměněn jeho 
systém, aby se zvýšila skutečná 
produktivita pěstebních oblastí a byly 
naplňovány cíle ochrany ekosystému, 
biologické rozmanitosti, ochrany zdraví 
spotřebitelů a zemědělců a zajištění 
kvalitních zemědělských produktů; 

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Chris Davies

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává, že platby dotací, které 
podporují neudržitelné postupy, jsou 
v rozporu s deklarovanými cíli 
environmentální politiky EU, a požaduje, 
aby byl režim plateb pozměněn tak, aby 
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k takovým rozporům nedocházelo a 
naopak byly podporovány řádné postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že řešení 
environmentálních problémů a zajištění 
zcela odůvodněné veřejné podpory 
zemědělcům vyžaduje komplexní přístup 
k odměňování za poskytování veřejných 
statků; vyzývá k vytvoření uceleného 
systému, jehož součástí bude také 
zjednodušený základ vzájemné 
podmíněnosti a specifické příspěvky 
v rámci pilíře 1 pro zemědělce 
v chráněných oblastech (lokality Natura 
2000 a další chráněné oblasti stanovené 
jednotlivými státy);

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je zapotřebí usilovat o propagaci 
zdravějšího a udržitelnějšího stravování 
tím, že budou lépe provázány politika 
produkce a politika spotřeby, včetně 
oblasti zadávání veřejných zakázek, 
politiky stravovacích služeb a politiky 
řízené poptávkou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jo Leinen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je zastáncem upřednostňování 
podpory zemědělských postupů, které 
pomáhají ke zpomalení změny klimatu 
nebo přispívají k sekvestraci uhlíku 
v půdě;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Sandrine Bélier, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že s ohledem na změnu 
klimatu a vzrůstající počet vyhynulých 
druhů je nutné, aby byly ekosystémy 
zdravé, biologicky rozmanité a odolné, aby 
mohly nadále plnit funkce nezbytné pro 
naše dobré životní podmínky, zejména aby 
vyrovnávaly mimořádné povětrnostní 
události a zajišťovaly cyklus vody a živin 
a ukládání uhlíku; zdůrazňuje, že pro 
zmírnění vymírání druhů na místní a 
regionální úrovni je zapotřebí krajinu 
jako celek využívat komplexně udržitelně 
a ekologicky šetrně a usnadňovat tak 
přizpůsobování míst výskytu druhů
a jejich migraci, a to prostřednictvím 
podpory zemědělců na ochranu lokalit 
Natura 2000 a účinných 
agroenvironmentálních programů; a 
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proto podporuje agroenvironmentální 
systémový přístup a povinná opatření na 
úrovni zemědělských podniků zaměřená 
na zlepšení ekologické infrastruktury, 
jakož i důraz na ochranu a obnovu 
zemědělské a lesní půdy vysoké přírodní 
hodnoty, zemědělských mokřadů a trvale 
neobdělávaných pastvin, aby zachycovaly 
uhlík, optimalizovaly regulaci vody a 
zvyšovaly biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že povinné zohledňování 
ekologie a ekosystémů nejen prospěje
životnímu prostředí, ale také zajistí 
zemědělskému odvětví v EU udržitelnou 
budoucnost;

5. zdůrazňuje, že progresivní zemědělské 
politiky budou i nadále zohledňovat 
ekosystémy a prospívat životnímu 
prostředí, ale také budou dále podporovat 
udržitelné a produktivní principy 
zemědělství v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že povinné zohledňování 
ekologie a ekosystémů nejen prospěje
životnímu prostředí, ale také zajistí 
zemědělskému odvětví v EU udržitelnou 
budoucnost;

5. zdůrazňuje, že další zohledňování 
ekologie se musí zakládat na přístupu 
všeobecného prospěchu, který může 
přinést výhody životnímu prostředí i 
zemědělcům a společnosti ve smyslu 
účinnosti zdrojů a zvýšení produktivity a 
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v neposlední řadě zohledňuje ekosystémy; 
dále zdůrazňuje, že je nezbytné klást důraz 
na výzkum, inovace a nové technologie, 
které zajistí zemědělskému odvětví v EU 
udržitelnou budoucnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že povinné zohledňování 
ekologie a ekosystémů nejen prospěje 
životnímu prostředí, ale také zajistí 
zemědělskému odvětví v EU udržitelnou 
budoucnost;

5. zdůrazňuje, že povinné zohledňování 
ekologie a ekosystémů a podpora 
diverzifikace produktů a krátkých 
dodavatelských řetězců nejen prospěje 
životnímu prostředí, ale také zajistí 
zemědělskému odvětví v EU udržitelnou 
budoucnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že povinné zohledňování 
ekologie a ekosystémů nejen prospěje 
životnímu prostředí, ale také zajistí 
zemědělskému odvětví v EU udržitelnou 
budoucnost;

5. zdůrazňuje, že povinné zohledňování 
ekologie a ekosystémů nejen prospěje 
životnímu prostředí, ale také zajistí 
zemědělskému odvětví v EU četné vedlejší 
přínosy pro udržitelnou budoucnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Anne Delvaux

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že povinné zohledňování 
ekologie a ekosystémů nejen prospěje 
životnímu prostředí, ale také zajistí 
zemědělskému odvětví v EU udržitelnou 
budoucnost;

5. zdůrazňuje, že větší pozornost věnovaná
ekologii a ekosystémům nejen prospěje 
životnímu prostředí, ale také zajistí 
zemědělskému odvětví v EU udržitelnou 
budoucnost; taková ekologizace 
evropského zemědělství bude užitečná 
a možná pouze v případě, že dojde 
k rozvoji zemědělských postupů v EU a 
partneři z řad nově se rozvíjejících 
ekonomik přijmou stejná opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Sandrine Bélier, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že řešení 
environmentálních problémů a zajištění 
zcela odůvodněné veřejné podpory 
zemědělcům vyžaduje komplexní přístup 
k odměňování za poskytování veřejných 
statků; vyzývá k vytvoření uceleného 
systému environmentálních pobídek, 
jehož součástí budou:
– pevný základ vzájemné podmíněnosti, 
který bude vycházet ze zásady 
„znečišťovatel platí“;
– povinná ekologická složka na úrovni 
zemědělských podniků v rámci prvního 
pilíře, která bude spočívat v jednoduchém 
souboru smysluplných dobrých 
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zemědělských postupů, jako je střídání 
plodin, zelené infrastruktury na 
zemědělské úrovni (oblast péče o zdroje), 
půdní pokryv a rovnováha živin;
– zvláštní navýšení pro zemědělce 
v lokalitách sítě Natura 2000 na 
zachování ekologického zemědělství a 
extenzivního pasení pastvin a luk;
– dobře zacílený druhý pilíř, řádně 
vybavený finančními prostředky, jehož 
součástí by měly být efektivní, dobrovolné 
a víceleté programy na podporu 
zemědělců, kteří jdou nad rámec 
základních osvědčených postupů a 
přispívají k dosažení cílů EU v oblasti 
změny klimatu, biologické rozmanitosti a 
vodních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. – dobře zacílený druhý pilíř, řádně 
vybavený finančními prostředky, jehož 
součástí by měly být efektivní, dobrovolné 
a víceleté programy na podporu 
zemědělců, kteří jdou nad rámec 
základních osvědčených postupů a 
přispívají k dosažení cílů EU v oblasti 
změny klimatu, biologické rozmanitosti a 
vodních zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zavedla doplňkové 
systémy udržovacích plateb/prémií pro
systémy zemědělství s vysokou přírodní 
hodnotou, systémy ekologického 
zemědělství a lokality sítě Natura 2000;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že ceny potravin, 
které evropští spotřebitelé platí, mohou 
tvořit více než 50 % jejich příjmů a 
přibližně 43 milionů lidí je v EU ohroženo 
potravinovou chudobou, přičemž 
podvýživa je jedním z nejvýznamnějších 
faktorů poškozujícících zdraví, které 
souvisejí s nižším socioekonomickým 
postavením, chudobou a sociálním 
vyloučením;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že řešení aktuálních výzev 
v oblasti zemědělství nezávisí výhradně na 
technologických řešeních, ale je rovněž 
třeba se zabývat stávajícími spotřebními 
vzorci, odpady a komplexními vztahy mezi 
životním prostředím, biologickou 
rozmanitostí a lidským zdravím;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. požaduje, aby se financování rozvoje 
venkova zaměřovalo na nové výzvy, 
agroekologické inovace, sociální a 
hospodářský rozvoj a lepší přístup 
k veřejným službám a infrastruktuře ve 
venkovských regionech, zejména slabších 
nebo znevýhodněných oblastech; patřit by 
sem měla podpora regionálních a 
místních potravinových systémů jako 
strategie pro růst podporující začlenění a 
pomoc samozásobitelským zemědělským 
společenstvím, která by měla odrážet 
uznání jejich přínosu pro místní 
společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 6 



AM\861637CS.doc 31/55 PE460.983v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá druhou politickou možnost 
představenou Komisí, protože by lépe 
řešila hospodářské, environmentální i 
společenské výzvy a podpořila by přínos 
zemědělství a venkovských regionů 
k plnění cíle inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního růstu stanoveného v rámci
strategie Evropa 2020;

6. vítá politickou možnost představenou 
Komisí, protože by lépe řešila 
hospodářské, environmentální i 
společenské výzvy a podpořila by přínos 
zemědělství a venkovských regionů 
k plnění cíle inteligentního a udržitelného 
růstu podporujího začlenění stanoveného 
v rámci strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá druhou politickou možnost 
představenou Komisí, protože by lépe 
řešila hospodářské, environmentální i 
společenské výzvy a podpořila by přínos 
zemědělství a venkovských regionů 
k plnění cíle inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního  růstu stanoveného v rámci 
strategie Evropa 2020;

6. vítá návrhy Komise, které by lépe řešily
hospodářské, environmentální i 
společenské výzvy a podpořily by přínos 
zemědělství a venkovských regionů 
k plnění cíle inteligentního a udržitelného 
růstu podporujího začlenění  stanoveného 
v rámci strategie Evropa 2020; a vyzývá 
Komisi k tomu, aby i nadále usilovala o tři 
politické možnosti nastíněné v jejím 
sdělení a rovněž o další možnosti a 
kombinace možností, které by lépe řešily 
hospodářské, environmentální i 
společenské výzvy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Linda McAvan

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že společná zemědělská 
politika by měla podporovat přechod od 
intenzivní živočišné výroby 
k udržitelnějšímu chovu zvířat; proto 
vyzývá Komisi, aby zvážila prémie pro 
chovatele dobytka, kteří používají systémy 
extenzivního pasení a pěstují si vlastní 
krmivo;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na důležitost rozvoje 
venkova, který doplní osvědčené postupy 
podporované v rámci prvního pilíře 
opatřeními v rámci víceletých programů; 
upozorňuje, že je nutné podporovat 
zaměření evropského zemědělství na 
produkci kvalitních potravin, udržitelné 
hospodaření s přírodními zdroji a 
vyvážený územní rozvoj; zdůrazňuje, že 
rozvoj venkova musí reagovat na palčivé 
světové problémy, jako je ztráta biologické 
rozmanitosti, změna klimatu, vyčerpávání 
vodních zdrojů a zhoršování kvality půdy, 
a současně upřednostňovat další rozvoj 
zemědělských postupů, jako je zemědělství 
s vysokou přírodní hodnotou a ekologické 
zemědělství, které poskytnou četné
přínosy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že společná zemědělská 
politika by měla podporovat takové druhy 
zemědělské činnosti, jako je extenzivní 
pasení, integrované pěstování plodin a 
chov dobytka či ekologické zemědělství, 
které mohou soustavně poskytovat širokou 
škálu přínosů v oblasti životního prostředí 
a biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Dan Jørgensen

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vítá návrh Komise na ekologizační 
složku pilíře I; domnívá se, že výplata 
ekologizačních plateb by měla být 
podmíněna splněním řady opatření 
zaměřených na environmentální přínosy, 
jako jsou střídání plodin, řádné vodní 
hospodářství, omezené využívání umělých 
hnojiv, osvědčené postupy pro boj proti 
erozi půdy a jejímu znehodnocování a pro 
posilování úrodnosti půdy a opatření pro 
obnovu biologické rozmanitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že rozvoj venkova musí 
doplňovat osvědčené postupy v oblasti 
zemědělství podporované v rámci prvního 
pilíře a podporovat postupy, jako je 
ochrana biologické rozmanitosti, vody a 
půdy, které soustavně přispívají k cílům 
boje proti změně klimatu a šetrného 
nakládání s přírodními zdroji; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že výzkum v oblasti 
zemědělství považuje za vhodný model 
ekologické zemědělství, jež by mělo být 
podpořeno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že v rámci revidované 
společné zemědělské politiky je třeba 
zvážit nové nástroje založené na 
„uhlíkových úvěrech“, protože 
zemědělství má obrovský potenciál pro boj 
proti změně klimatu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že v rámci revidované 
společné zemědělské politiky je třeba 
zvážit nové nástroje založené na 
„uhlíkových úvěrech“, protože 
zemědělství má obrovský potenciál pro boj 
proti změně klimatu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Sandrine Bélier, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že v rámci revidované 
společné zemědělské politiky je třeba 
zvážit nové nástroje založené na 
„uhlíkových úvěrech“, protože
zemědělství má obrovský potenciál pro boj 
proti změně klimatu;

7. je přesvědčen, že z důvodů rozdílů 
v exaktnosti účetnictví a velké přírodní 
variability by zemědělství nemělo být 
zahrnuto do stávajících systémů 
obchodování s emisními povolenkami ani 
cílů v rámci „rozhodnutí o sdílení úsilí“, 
ale nabádá k samostatným cílům pro 
oblast LULUCF;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 7 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že v rámci revidované 
společné zemědělské politiky je třeba 
zvážit nové nástroje založené na 
„uhlíkových úvěrech“, protože 
zemědělství má obrovský potenciál pro boj 
proti změně klimatu;

7. je přesvědčen, že v rámci revidované 
společné zemědělské politiky je třeba 
zvážit možnosti plateb za služby 
ekosystému, se zvláštním důrazem na 
snížení emisí skleníkových plynů a 
sekvestraci uhlíku, protože zemědělství má 
obrovský potenciál pro boj proti změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že v rámci revidované 
společné zemědělské politiky je třeba 
zvážit nové nástroje založené na
„uhlíkových úvěrech“, protože 
zemědělství má obrovský potenciál pro boj 
proti změně klimatu;

7. je přesvědčen, že v rámci revidované 
společné zemědělské politiky je třeba 
zvážit nové inovativní hospodářské a 
finanční nástroje, protože zemědělství má 
obrovský potenciál pro boj proti změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že v rámci revidované 
společné zemědělské politiky je třeba 
zvážit nové nástroje založené na
„uhlíkových úvěrech“, protože
zemědělství má obrovský potenciál pro boj 

7. je přesvědčen, že v rámci revidované 
společné zemědělské politiky je třeba 
zvážit nové nástroje za účelem zohlednění 
potenciálu zemědělství pro boj proti změně 
klimatu, který je ovšem nadále obtížné 
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proti změně klimatu; měřit a jehož zařazení může poškodit 
integritu systému výměny uhlíkových 
úvěrů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Riikka Manner, Hannu Takkula

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. odsuzuje skutečnost, že cíle EU v oblasti 
biologické rozmanitosti ještě nebyly 
dosaženy, a očekává, že společná 
zemědělská politika urychlí úsilí 
o dosažení těchto cílů;

8. odsuzuje skutečnost, že cíle EU v oblasti 
biologické rozmanitosti ještě nebyly 
dosaženy, a očekává, že společná 
zemědělská politika přispěje k úsilí 
o dosažení těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. odsuzuje skutečnost, že cíle EU v oblasti 
biologické rozmanitosti ještě nebyly 
dosaženy, a očekává, že společná 
zemědělská politika urychlí úsilí 
o dosažení těchto cílů;

8. odsuzuje skutečnost, že cíle EU v oblasti 
biologické rozmanitosti ještě nebyly 
dosaženy, a očekává, že společná 
zemědělská politika bude součástí úsilí 
o dosažení nagojských cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. odsuzuje skutečnost, že cíle EU 
v oblasti biologické rozmanitosti ještě 
nebyly dosaženy, a očekává, že společná 
zemědělská politika urychlí úsilí 
o dosažení těchto cílů;

8. zdůrazňuje, že EU musí nadále vyvíjet 
významné úsilí v oblasti biologické 
rozmanitosti; poukazuje v této souvislosti 
na to, že kooperativní přístup angažující 
se v otázce ochrany přírody je účinné 
opatření k tomuto účelu;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. požaduje, aby nová společná 
zemědělská politika zahrnovala nové 
opatření pro obnovu stanovišť, jež 
prospívají opylovačům, a odměňovala 
zemědělce a vlastníky půdy za ochranu a 
zachovávání zemědělské rozmanitosti; 
konstatuje, že by na vnitrostátní a 
regionální úrovni měly být sledovány 
ukazatel ptačích druhů žijících na 
zemědělské půdě, ukazatel výskytu motýlů 
a ukazatel obhospodařované krajiny 
s vysokou přírodní hodnotou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam toho, aby byly pro 
účely ochrany půdy prozkoumány veškeré 
možné příležitosti pro spolupráci mezi 
členskými státy, na níž by se podílely 
všechny subjekty;

Or. el

Pozměňovací návrh 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na to, že Evropská unie by 
se měla vážně zamyslet nad výhodami, 
které by mohlo přinést užívání geneticky 
modifikovaných organismů při 
zajišťování lepších dodávek potravin, 
kontrole přípravků pro regulaci 
živočišných škůdců v zemědělském odvětví 
a omezování používání přípravků na 
ochranu rostlin;

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na to, že užívání umělých 
hnojiv má řadu nepříznivých účinků na 
životní prostředí, v prvé řadě spojených 
s jejich obsahem dusíku, ale také 
z hlediska znečištění fosforem a kadmiem; 
domnívá se proto, že je nutná 
celoevropská minimální daň na komerční 
hnojiva s cílem snížit eutrofizaci, ale též je 
důležité nalézt ekocyklické metody 
navracení živin do půdy; vyzývá Komisi, 
aby zvážila možnost zavedení minimální 
daně na komerční hnojiva;

Or. sv

Pozměňovací návrh 77
Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že většina Evropanů je 
proti využívání geneticky modifikovaných 
organismů v zemědělství a potravinách; 
žádá proto Komisi, aby se zabývala 
možností, jak zastavit poskytování 
finančních prostředků zemědělským 
podnikům, které pracují s geneticky 
modifikovanými organismy;

vypouští se

(Již existuje právní předpis ve vztahu 
k šíření geneticky modifikovaných 
organismů v životním prostředí (směrnice 
2001/18). Tento právní předpis riziko 
vyhodnocování a zvládání genetické 
modifikace zohledňuje. Prahové hodnoty 
s ohledem na potřebu zajistit svobodnou 
volbu spotřebitelů jsou rovněž zavedeny.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že většina Evropanů je 
proti využívání geneticky modifikovaných 
organismů v zemědělství a potravinách; 
žádá proto Komisi, aby se zabývala 
možností, jak zastavit poskytování 
finančních prostředků zemědělským 
podnikům, které pracují s geneticky 
modifikovanými organismy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že většina Evropanů je 
proti využívání geneticky modifikovaných 
organismů v zemědělství a potravinách; 
žádá proto Komisi, aby se zabývala 
možností, jak zastavit poskytování 
finančních prostředků zemědělským 
podnikům, které pracují s geneticky 
modifikovanými organismy;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 9 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že většina Evropanů je 
proti využívání geneticky modifikovaných 
organismů v zemědělství a potravinách; 
žádá proto Komisi, aby se zabývala 
možností, jak zastavit poskytování 
finančních prostředků zemědělským 
podnikům, které pracují s geneticky 
modifikovanými organismy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Gaston Franco

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že většina Evropanů je 
proti využívání geneticky modifikovaných 
organismů v zemědělství a potravinách; 
žádá proto Komisi, aby se zabývala 
možností, jak zastavit poskytování 
finančních prostředků zemědělským 
podnikům, které pracují s geneticky 
modifikovanými organismy;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Christa Klaß, Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že většina Evropanů je proti 
využívání geneticky modifikovaných 
organismů v zemědělství a potravinách; 

9. zdůrazňuje, že většina Evropanů je 
v současné době proti využívání geneticky 
modifikovaných organismů v zemědělství 
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žádá proto Komisi, aby se zabývala 
možností, jak zastavit poskytování 
finančních prostředků zemědělským 
podnikům, které pracují s geneticky 
modifikovanými organismy;

a potravinách; upozorňuje, že EU musí 
nalézt celoevropský jednotný přístup;

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že většina Evropanů je 
proti využívání geneticky modifikovaných 
organismů v zemědělství a potravinách; 
žádá proto Komisi, aby se zabývala 
možností, jak zastavit poskytování
finančních prostředků zemědělským 
podnikům, které pracují s geneticky 
modifikovanými organismy;

9. domnívá se, že jakékoli rozhodnutí 
o případném povolení geneticky 
modifikovaných organismů a přístupu
k finančním prostředkům pro zemědělské 
podniky, které pracují s geneticky 
modifikovanými organismy, by mělo být 
vědecké a v souladu se Smlouvami;

Or. es

Pozměňovací návrh 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam druhého pilíře pro 
zlepšování stavu životního prostředí, 
modernizaci a zdokonalování struktury; 
požaduje, aby byla opatření ve druhém 
pilíři utvářena cíleněji a bylo tak možné 
zvýšit jejich účinek v oblasti růstu, 
zaměstnanosti, klimatu i prospěchu pro 
venkov;



PE460.983v01-00 44/55 AM\861637CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. poukazuje na to, že investování do 
inovativních technik i do projektů 
uplatňování výzkumu a vývoje 
v zemědělských podnicích má zásadní 
význam pro zlepšení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
společné zemědělské politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. poukazuje na to, že zemědělské odvětví 
je pouze jedním z odvětví, která přispívají 
k hospodářskému rozvoji venkova; vyzývá 
proto k širšímu využívání zemědělských 
fondů, a to s cílem bojovat proti chudnutí 
venkovských oblastí; poukazuje na to, že 
příroda může rovněž posilovat 
hospodářský rozvoj, například tím, že 
přitahuje cestovní ruch;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k tomu, aby nová zemědělská 
politika podporovala genetickou 
rozmanitost, byla v souladu se směrnicí 
98/58/ES o dobrých životních podmínkách 
zvířat a zdržela se financování výroby 
potravin, které pocházejí z klonovaných 
zvířat a jejich potomků;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby nová zemědělská politika 
dodržovala práva zemědělců a další 
závazky vyplývající z Mezinárodní 
smlouvy o genetických zdrojích rostlin pro 
výživu a zemědělství; vyzývá k přijímání
konkrétních opatření odrazujícím od 
používání osiva neschopného se množit a 
opatření vztahujících se k podpoře 
ochrany in situ a zachování genetického 
materiálu v zemědělských oblastech, 
přístupu k místním semenným bankám a 
využití místních osiv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Riikka Manner, Hannu Takkula

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vybízí k vytváření více projektů 
financovaných ze zdrojů EU, v jejichž 
rámci budou zemědělci a výzkumní 
pracovníci moci spolupracovat na hledání 
inovativních způsobů takového
hospodaření s půdou, které bude udržitelné 
z hlediska životního prostředí;

10. vybízí k vytváření více projektů 
financovaných ze zdrojů EU, v jejichž 
rámci budou zemědělci a výzkumní 
pracovníci moci spolupracovat na hledání 
inovativních způsobů v kontextu aktivit 
celého potravinového řetězce pro takové
hospodaření s půdou, které bude udržitelné 
z hlediska životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vybízí k vytváření více projektů 
financovaných ze zdrojů EU, v jejichž 
rámci budou zemědělci a výzkumní 
pracovníci moci spolupracovat na hledání 
inovativních způsobů takového 
hospodaření s půdou, které bude udržitelné 
z hlediska životního prostředí.

10. vybízí k vytváření více projektů 
financovaných ze zdrojů EU, v jejichž 
rámci budou zemědělci a výzkumní 
pracovníci moci spolupracovat na hledání 
inovativních způsobů takového 
hospodaření s půdou, které bude udržitelné 
z hlediska životního prostředí, a požaduje, 
aby byly více využívány zemědělské 
technologie, včetně družicových 
technologií, k poskytování přínosů 
z hlediska životního prostředí a rovněž 
k napomáhání menšímu využívání
pesticidů a hnojiv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vybízí k vytváření více projektů 
financovaných ze zdrojů EU, v jejichž 
rámci budou zemědělci a výzkumní 
pracovníci moci spolupracovat na hledání 
inovativních způsobů takového 
hospodaření s půdou, které bude
udržitelné z hlediska životního prostředí;

10. vybízí k vytváření více projektů 
financovaných ze zdrojů EU a 
koordinovaných Evropskou unií, v jejichž 
rámci budou zemědělci a výzkumní 
pracovníci moci spolupracovat na hledání 
inovativních způsobů zajištění 
konkurenceschopného a zároveň
udržitelného zemědělského odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vybízí k vytváření více projektů 
financovaných ze zdrojů EU, v jejichž 
rámci budou zemědělci a výzkumní 
pracovníci moci spolupracovat na hledání 
inovativních způsobů takového 
hospodaření s půdou, které bude udržitelné 
z hlediska životního prostředí;

10. vybízí k vytváření více projektů 
financovaných ze zdrojů EU, v jejichž 
rámci budou zemědělci a výzkumní 
pracovníci moci spolupracovat na 
obnovování tradičních zemědělských 
postupů a hledání inovativních způsobů 
takového hospodaření s půdou, které bude 
udržitelné z hlediska životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 10 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vybízí k vytváření více projektů 
financovaných ze zdrojů EU, v jejichž 
rámci budou zemědělci a výzkumní 
pracovníci moci spolupracovat na hledání 
inovativních způsobů takového 
hospodaření s půdou, které bude udržitelné 
z hlediska životního prostředí;

10. zdůrazňuje, že je mimořádně důležité 
soustředit se na inovace a že investice by 
měly být směřovány takovým způsobem, 
aby byl zajištěn růst hospodářského a 
environmentálního výkonu; vybízí 
k vytváření více projektů financovaných ze 
zdrojů EU, v jejichž rámci budou 
zemědělci a výzkumní pracovníci moci 
spolupracovat na hledání inovativních 
způsobů takového hospodaření s půdou, 
které bude udržitelné z hlediska životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Linda McAvan

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že revidovaná společná 
zemědělská politika by měla zajistit, že 
nebude udělena podpora výrobkům, které 
jsou neudržitelné z hlediska životního 
prostředí a/nebo mají negativní dopad na 
zemědělce v chudých rozvojových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Sandrine Bélier, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. má za to, že současný režim by měl 
být nahrazen jednoduchým a specifickým 
režimem podpor pro drobné zemědělce 
v zájmu posílení jejich 
konkurenceschopnosti, se zřetelem 
k jejich přínosu k životaschopnosti 
venkovských oblastí i v zájmu ochrany 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Sandrine Bélier, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. domnívá se, že stávající velmi 
intenzivní metody živočišné výroby mají 
často negativní dopad na zdraví a dobré 
životní podmínky zvířat, což může 
nepříznivě ovlivnit i veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin; s ohledem na to 
žádá, aby společná zemědělská politika 
podporovala metody chovu dobytka, které 
zohledňují životní prostředí a rovněž 
zdraví zvířat a jejich dobré životní 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10c. trvá na tom, že zavedení vzájemné 
podmíněnosti při předchozích reformách 
společné zemědělské politiky je užitečným 
nástrojem k dosažení udržitelnosti a že 
platby v rámci společné zemědělské 
politiky nelze bez této podmíněnosti
odůvodnit, a to vzhledem k požadavkům 
společnosti na zdravé potraviny, zdravé 
zemědělství a životní prostředí; vyzývá 
však Komisi k tomu, aby zajistila 
ekologickou účinnost vzájemné 
podmíněnosti, a ta se tak stala základem 
pro udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Karin Kadenbach, Satu Hassi, Sandrine Bélier

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. chce zdůraznit zvláštní úlohu
ekologického zemědělství, které podle 
studií poskytuje na rozdíl od konvenčního 
zemědělství významný příspěvek 
k ochraně klimatu, a požaduje, aby 
ekologické zemědělství zaujímalo ve 
společné zemědělské politice v roce 2020 
ústřední místo;

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. naléhavě žádá Komisi, aby dále 
posílila současný systém poradenství 
s cílem pomoci zemědělcům zavést 
ekologizační opatření a zároveň i podpořit 
odbornou přípravu v oblasti zemědělských 
a ekologických postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že bude nutné zahrnout 
do společné zemědělské politiky úvahy 
o zvýšení účinnosti zdrojů, zejména 
prostřednictvím podpory opětovného 
zpracování organického zemědělského 
odpadu pro zlepšování úrodnosti půdy
a také proto, že se tím předejde rozptýlení 
plastového odpadu ze zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. je znepokojen ekologickým stavem 
evropských vodních útvarů, které 
odvodňují zemědělské plochy, což 
dokazuje, že nejsou plněna základní 
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kritéria udržitelnosti – například Baltské 
moře je jedním s nejvíce znečištěných 
moří světa; konstatuje, že zemědělství je 
největším zdrojem úniků živin 
způsobujících eutrofizaci Baltského moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 e (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10e. je přesvědčen, že reforma společné 
zemědělské politky musí zajistit účinnější 
regulaci vstupů živin do vodních útvarů a 
umožnit obnovu mořských a pobřežních 
ekosystémů; domnívá se proto, že by se 
dalším klíčovým cílem SZP mělo stát nižší 
znečištění vod ze zemědělských zdrojů, a 
tedy i zachování zdravých řek, jezer, moří 
a spodních vod v celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 f (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10f. domnívá se, že SZP by měla projít 
všeobecným posouzením z hlediska 
životního prostředí, na jehož základě by 
bylo možné určit klíčové záležitosti, které 
je nutno v zájmu ochrany vodních útvarů 
změnit, včetně úlohy nadměrného obsahu 
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fosforu, který způsobuje eutrofizaci a 
zvyšuje náchylnost k eutrofizaci ve 
vodních ekosystémech, např. v Baltském 
moři;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 g (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10g. doporučuje účinné provedení 
akčního plánu rámcové směrnice o vodě, 
aby bylo dosaženo místního, územního a 
regionálního přístupu k účinnému
hospodaření s vodou a ochraně vodního 
koryta; považuje za užitečné skloubit 
rámcovou směrnici o vodě se vzájemnou 
podmíněností a konstatuje, že tento postup 
je v souladu s územním přístupem 
k rozvoji venkova, který je podporován ve 
sdělení Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Satu Hassi za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 h (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10h. konstatuje, že by Komise měla zvážit 
pomoc se zachováním osvědčených 
postupů při předcházení znečištění ze 
zemědělství (jako jsou např. doporučení 
HELCOM);
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Or. en

Pozměňovací návrh 106
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje význam politik, které jsou 
navrženy k povzbuzení přeshraniční 
spolupráce mezi členskými státy a třetími 
zeměmi s cílem přijetí postupů na 
ochranu životního prostředí a zajištění 
udržitelnosti přírodních zdrojů 
v případech, kdy mají zemědělské aktivity, 
zejména využívání vody, přeshraniční 
dopady;

Or. el

Pozměňovací návrh 107
Elena Oana Antonescu

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. považuje za možné snížit dopad 
zemědělství na klima prostřednictvím 
lepšího vzdělávání a odborné přípravy 
zemědělců, kteří tak budou schopni lépe 
využívat inovace plynoucí z výzkumu a 
vývoje; naléhavě žádá, aby zemědělci byli
důkladně připravováni na řešení výzev 
v oblasti energetiky, jehož by mohlo být 
dosaženo pomocí rozvoje zelených energií, 
jako je biomasa, bioodpad, bioplyn, 
biopaliva a malé větrné, solární a vodní 
elektrárny, přičemž se budou vytvářet 
nová pracovní místa;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 108
Jo Leinen

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje význam kontrolních 
mechanismů k zajištění bezpečnosti 
produktů s ohledem na zdraví, protože 
umožňují sledovatelnost, ověřování 
bezpečnosti i kontrolu toho, že se 
nepoužívají produkty zakázané v EU, 
přičemž se stejné požadavky vztahují na 
produkty pocházející ze Společenství i na 
produkty dovážené ze třetích zemí;

Or. de

Pozměňovací návrh 109
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje význam školicích 
programů, které povedou zemědělce 
k využívání zemědělských metod, které 
jsou udržitelnější z hlediska životního 
prostředí, a povzbuzuje Komisi, aby 
zajistila, aby takové programy byly 
financované z druhého pilíře nové 
společné zemědělské ekonomiky;

Or. en


