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Pozměňovací návrh 140
Julie Girling

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i 
střídání plodin a diverzifikaci, stálé 
pastviny a minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Albert Deß

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 

14 vyzývá, aby ekologizace SZP tvořila 
v zájmu ochrany přírodních zdrojů 
významnou složku udržitelného 
zemědělství, a vyzývá proto k zavedení 
celoevropského režimu pobídek s pomocí 
ekologizujících složek, jejichž cílem je 
zajistit udržitelnost podniků a dlouhodobé 
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ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských
podniků, které by měly zahrnovat i 
střídání plodin a diverzifikaci, stálé 
pastviny a minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

zabezpečení dodávek potravin 
prostřednictvím účinného řízení 
omezených zdrojů (vody, energie, půdy);

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Christa Klaß

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i 
střídání plodin a diverzifikaci, stálé 
pastviny a minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

14. vyzývá k trvalému přístupu v rámci 
SZP, který by ospravedlnil podporu příjmů 
pro zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu, a zajistil by 
trvalou produkci zdravých potravin a 
přírodních stanovišť;

Or. de
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Pozměňovací návrh 143
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 %
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor,
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
životního prostředí a tím i biologické 
rozmanitosti v širší zemědělské krajině, 
zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; uznává návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení části
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor,
že opatření navrhovaná Komisí by měla 
být pozměněná a měla by být méně 
byrokratická a pružnější;

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Esther de Lange

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by dále ospravedlnila podporu příjmů 
pro zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
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prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

prvního pilíře na balíček hodnotných, 
proveditelných, základních osvědčených 
postupů uplatňovaných na úrovni 
zemědělských podniků, jako např. střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny,
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“ a zemědělské 
postupy, jež účinně využívají zdroje a jsou 
šetrné vůči klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i 
střídání plodin a diverzifikaci, stálé 
pastviny a minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

14. vyzývá, aby SZP více podporovala 
zachování biologické rozmanitosti v širší 
zemědělské krajině, zlepšení spojení a 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu; 
bere na vědomí návrh Komise na reformu 
SZP, která přináší ekologizaci prvního 
pilíře SZP, zdůrazňuje však, že tato 
opatření musí být přizpůsobena stavu 
zemědělství a životního prostředí 
jednotlivých členských států a nesmí 
představovat nadměrné náklady pro 
zemědělce; hájí skutečnost, že druhý pilíř 
SZP obsahuje větší škálu nástrojů na 
podporu biologické rozmanitosti;

Or. es
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Pozměňovací návrh 146
Bogusław Sonik

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; 

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Mairead McGuinness

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 %

14. vyzývá k ekologizaci SZP, která by 
ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; bere na vědomí
návrh Komise na reformu SZP, která 
přináší ekologizaci SZP v rámci prvního 
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prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

pilíře; domnívá se, že nabídka hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků by mohla zahrnovat: podporu 
nízkouhlíkových emisí CO2 a opatření na 
omezování nebo zachycování emisí 
skleníkových plynů, podporu nízké 
spotřeby energie a energetické účinnosti, 
ochranné pásy, meze, výskyty živých plotů 
atd., stálé pastviny, přesné zemědělské 
technologie, střídání plodin a 
diverzifikaci, plány týkající se produkční 
účinnosti krmiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; vítá návrh Komise, 
aby minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ představovala 7 % 
zemědělské plodiny; zastává však názor, 
že toto číslo 7 % by mělo být prověřeno 
v komplexním posouzení dopadů;
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Or. de

Pozměňovací návrh 149
Anja Weisgerber

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu prostřednictvím 
ekologizující složky; vítá návrh Komise na 
reformu SZP, která přináší ekologizaci 
SZP ve formě přidělení 30 % prvního pilíře 
na balíček hodnotných, základních 
osvědčených postupů ekologizace 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává názor, že cíle 
pro zvýšení ekologického příspěvku 
prostřednictvím SZP a pro zachování 
produktivního zemědělského sektoru 
v Evropě mohou být vyváženy, pokud by 
oblasti, které splňují kritéria přílohy I 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin, byly zahrnuty do minimální 
„plochy využívané v ekologickém zájmu“; 
dalším požadavkem je, aby měli zemědělci 
možnost sami si zvolit, které plochy budou 
vyčleněny jako „plochy využívané 
v ekologickém zájmu“;

Or. de

Pozměňovací návrh 150
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků; zastává však názor, že tyto 
balíčky osvědčených postupů mohou
zahrnovat i jiná opatření na „ekologizaci“, 
než je střídání plodin a diverzifikaci, stálé 
pastviny a minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“, jak navrhuje Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
João Ferreira

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
aniž by se odhlíželo od primární funkce 
produkce potravin, která by ospravedlnila 
podporu příjmů pro zemědělce, 
prostřednictvím zachování biologické 
rozmanitosti v širší zemědělské krajině, 
zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; bere na vědomí
návrh Komise na reformu SZP, která 
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základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

přináší ekologizaci SZP ve formě přidělení 
30 % prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

Or. pt

Pozměňovací návrh 152
Riikka Manner

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by byla provedena prakticky, 
jednoduše a z hlediska nákladů úsporně a 
ospravedlnila by podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i 
diverzifikaci, stálé pastviny a minimální 
„plochy využívané v ekologickém zájmu“; 
zastává však názor, že „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla standardně
představovat 7 % zemědělské plodiny, jak 
navrhuje Komise;

Or. fi



PE480.679v02-00 12/74 AM\892360CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 153
Nick Griffin

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by učinila podporu příjmů pro 
zemědělce účinnější, a zajistila tak 
zachování biologické rozmanitosti v širší 
zemědělské krajině, zlepšení spojení a 
přizpůsobení se dopadům změny klimatu; 
vítá návrh Komise na reformu SZP, která 
přináší ekologizaci SZP ve formě přidělení 
30 % prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 

14. vyzývá k ekologizaci prvního pilíře, 
která by ospravedlnila podporu příjmů pro 
zemědělce, prostřednictvím zachování 
biologické rozmanitosti v širší zemědělské 
krajině, zlepšení spojení a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu; vítá návrh 
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Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise;

Komise na reformu SZP, která přináší 
ekologizaci SZP ve formě přidělení 30 % 
prvního pilíře na balíček hodnotných, 
základních osvědčených postupů 
uplatňovaných na úrovni zemědělských 
podniků, které by měly zahrnovat i střídání 
plodin a diverzifikaci, stálé pastviny a 
minimální „plochy využívané v 
ekologickém zájmu“; zastává však názor, 
že minimální „plocha využívaná v 
ekologickém zájmu“ by měla představovat 
10 % zemědělské plodiny, nikoli 7 %, jak 
navrhuje Komise; znovu opakuje svou 
výzvu k zavedení plošných podpor pro síť 
Natura 2000 v rámci přímých plateb; 

Or. en

Pozměňovací návrh 155
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14a. obhajuje přiměřenost postupů 
„ekologizace“ v oblasti zemědělské 
rozmanitosti v jednotlivých členských 
státech, která zohledňuje např. 
specifickou situaci středomořských států, 
již navrhované mezní hodnoty v oblasti 
diverzifikace plodin a ekologicky 
významných ploch nezohledňují; sklízené 
plodiny, trvalé plodiny (olivové háje, 
vinohrady, jabloňové sady) nebo pěstování 
rýže jsou jen některé příklady postupů, jež 
by vzhledem k vysoké hodnotě z hlediska 
ochrany a zachování životního prostředí, 
kterou mohou některé z těchto 
zemědělských systémů mít, měly být 
v souladu s „ekologizací“; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 156
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Návrh usnesení 
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14a. zastává názor, že pomoc veřejným a 
soukromým subjektům, které chrání 
biologickou rozmanitost lesů, přírodních 
stanovišť a ekosystémových služeb, se 
musí v nové SZP zvýšit a způsobilost se 
musí rozšířit i na plochy sousedící 
s lokalitami NATURA 2000;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14b. konstatuje, že obecný záměr 
stávajícího návrhu reformy SZP se 
zmiňuje o „větší tržní orientaci“ a 
„konkurenceschopnosti“; vyzývá 
k odstranění nebo zásadnímu omezení 
nástrojů regulujících výrobu a trh stejně 
jako nástrojů, které podřizují zemědělství 
pravidlům WTO, a tím podporují 
produkční modely náročné na zdroje a 
zaměřené na vývoz, ohrožují a poškozují 
přírodní zdroje a biologickou rozmanitost 
a jsou v rozporu s proklamovanou 
„ekologizací“;

Or. pt

Pozměňovací návrh 158
Julie Girling
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Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní 
předpisy o pesticidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně 
stanovišť;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Holger Krahmer

Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní 
předpisy o pesticidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně 
stanovišť;

15. vyzývá k tomu, aby byla přijata pevná 
a zjednodušená pravidla podmíněnosti, 
která přispívají zachování biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Anja Weisgerber

Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
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podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní 
předpisy o pesticidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně 
stanovišť;

podmíněnosti, pokud budou tato pravidla 
úzce propojená s odvětvím zemědělství 
nebo jednotlivými zemědělskými podniky;

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní 
předpisy o pesticidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně 
stanovišť;

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP, včetně plateb provedených po roce 
2014, opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti; vyzývá, aby se na všechny 
dotčené subjekty vztahovala jednoduchá a 
transparentní pravidla;

Or. de

Pozměňovací návrh 162
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní 
předpisy o pesticidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně 
stanovišť;

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP nadále opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti; vyzývá k omezení a 
výraznému zjednodušení těchto pravidel;

Or. de
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Pozměňovací návrh 163
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní předpisy 
o pesticidech a směrnice o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně stanovišť;

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní předpisy 
o pesticidech a směrnice o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně stanovišť; dále vyzývá 
k prozkoumání těchto pravidel 
podmíněnosti z hlediska administrativní 
zátěže a k jejímu výraznému zjednodušení, 
pokud bude zjištěno, že je tato 
administrativní zátěž nadměrná; 

Or. de

Pozměňovací návrh 164
Daciana Octavia Sârbu

Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní předpisy 
o pesticidech a směrnice o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně stanovišť;

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní předpisy 
o pesticidech a směrnice o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně stanovišť; podporuje 
však návrh Komise uplatňovat méně 
přísná pravidla podmíněnosti pro drobné 
zemědělce, kteří se účastní režimu pro 
drobné zemědělce s ohledem na jejich 
relativně nízký vliv na životní prostředí a 
administrativní problémy, jimž čelí 
v souvislosti s opatřeními v rámci 
podmíněnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 165
Riikka Manner

Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat
rámcovou směrnici o vodě, právní předpisy 
o pesticidech a směrnice o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně stanovišť;

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pravidla podmíněnosti, která 
se vztahují na zemědělce a která rovněž 
zohledňují rámcovou směrnici o vodě, 
právní předpisy o pesticidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně 
stanovišť;

Or. fi

Pozměňovací návrh 166
Rovana Plumb

Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní předpisy 
o pesticidech a směrnice o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně stanovišť;

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní předpisy 
o pesticidech a biocidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně 
stanovišť;

Or. ro

Pozměňovací návrh 167
Mairead McGuinness
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Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní 
předpisy o pesticidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně 
stanovišť;

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevné normy týkající se 
životního prostředí společně 
s harmonizovanými pravidly podmíněnosti
uplatňovanými na úrovni zemědělských 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní předpisy 
o pesticidech a směrnice o ochraně ptáků 
a směrnice o ochraně stanovišť;

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
směrnici o ochraně ptáků a směrnici o 
přírodních stanovištích, aniž by 
oslabovaly stávající normy (2007-2013), a 
rámcovou směrnici o vodě a právní 
předpisy o pesticidech s okamžitou 
účinností od roku 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení 
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat 
rámcovou směrnici o vodě, právní 
předpisy o pesticidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně 
stanovišť;

15. zdůrazňuje, že přímá pomoc SZP
podléhá zásadě „podmíněnosti“, která 
vyžaduje přísné dodržování předpisů 
v oblasti životního prostředí, jako např. 
právních předpisů o pesticidech a 
směrnice o ochraně ptáků a směrnice o 
ochraně stanovišť; bere na vědomí návrh, 
který předložila Evropská komise 
v souvislosti s reformou SZP, na 
dodatečné začlenění rámcové směrnice o 
vodě;

Or. es

Pozměňovací návrh 170
Esther de Lange

Návrh usnesení 
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o pevná pravidla 
podmíněnosti, která budou zahrnovat
rámcovou směrnici o vodě, právní předpisy 
o pesticidech a směrnice o ochraně ptáků a 
směrnice o ochraně stanovišť;

15. vyzývá k tomu, aby se všechny platby 
SZP opíraly o již existující pravidla 
podmíněnosti, která budou případně 
rozšířena o rámcovou směrnici o vodě, 
právní předpisy o pesticidech a směrnice o 
ochraně ptáků a směrnice o ochraně 
stanovišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Mairead McGuinness

Návrh usnesení 
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 16. vyzývá k posílení politiky rozvoje 
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výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných
výdajů na environmentální opatření;

venkova a ke zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
agroenvironmentálních opatření druhého 
pilíře ve všech členských státech, a to i 
prostřednictvím minimálních výdajů na 
environmentální opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Julie Girling

Návrh usnesení 
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření;

16. vyzývá k posílení druhého pilíře ve 
všech členských státech a k dalšímu
zlepšení jeho environmentálního zaměření 
a účinnosti jeho agroenvironmentálních 
opatření, a to i prostřednictvím 
minimálních povinných výdajů na 
environmentální opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Návrh usnesení 
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření;

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření ve 
všech členských státech, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření;

Or. de
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Pozměňovací návrh 174
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Thomas Ulmer

Návrh usnesení 
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření;

16. vyzývá k posílení druhého pilíře ve 
všech členských státech a k výraznému 
zlepšení jeho environmentálního zaměření 
a účinnosti jeho agroenvironmentálních 
opatření, a to i prostřednictvím 
minimálních povinných výdajů na 
environmentální opatření; vyzývá 
k zavedení skutečných pobídek s cílem 
odměnit služby ekosystémů v zemědělství; 

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení 
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření;

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření ve 
všech členských státech EU, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Riikka Manner
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Návrh usnesení 
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření;

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření; klade 
důraz na to, že ekologizace prvního pilíře 
nesmí narušit opatření druhého pilíře 
v oblasti ochrany životního prostředí, 
která se prokázala jako účinná; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 177
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Návrh usnesení 
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to 
i prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření;

16. vyzývá k posílení druhého pilíře, který 
v současnosti představuje základní složku 
SZP zajištující přínos v oblasti životního 
prostředí, a k výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho opatření, a to prostřednictvím 
minimálních povinných výdajů na 
environmentální opatření, jako např. 
agroenvironmentální opatření, řízení sítě 
Natura 2000 a podpora oblastí vysoké 
přírodní hodnoty a ekologického 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Sandrine Bélier, Bas Eickhout
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Návrh usnesení 
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření;

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to i 
prostřednictvím povinného začlení 
opatření ohledně lesního prostředí a sítě 
Natura 2000 do programů rozvoje 
venkova a minimálních povinných výdajů 
na environmentální opatření včetně 
ekologického zemědělství jakožto 
komplexního přístupu k udržitelným 
zemědělským postupům;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Esther de Lange

Návrh usnesení 
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a k 
výraznému zlepšení jeho 
environmentálního zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření, a to i 
prostřednictvím minimálních povinných 
výdajů na environmentální opatření;

16. vyzývá k posílení druhého pilíře a 
k pokračující pozornosti věnované jeho 
environmentálnímu zaměření a účinnosti 
jeho agroenvironmentálních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. upozorňuje na skutečnost, že rostoucí 
poptávka po zemědělských palivech a 
následné zvyšování tlaku na jejich výrobu 
v rozvojových zemích ohrožuje 
biologickou rozmanitost zejména 
v rozvojových zemích vlivem 
znehodnocování a přeměny přírodních 
stanovišť a ekosystémů, jako jsou mimo 
jiné mokřady a lesy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 181
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. uznává kritickou zprávu Evropského 
soudního dvora o agroenvironmentálních 
režimech; konstatuje, že s prostředky ve 
výši 22,2 miliard EUR, které jsou 
k dispozici pro roky 2007-2013, bylo 
dosaženo velmi omezených cílů v oblasti 
životního prostředí; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že budoucí podpory budou 
schvalovány pouze při splnění přísných 
ekologických kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh usnesení 
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. domnívá se, že by měly být posíleny 
inspekce zemědělských postupů s cílem 
zabránit ztrátě biologické rozmanitosti; 
domnívá se zejména, že by mělo být 
v zájmu zachování ekosystémů 
kontrolováno a v nejcitlivějších oblastech 
dokonce zakázáno vylévání kalů;

Or. es

Pozměňovací návrh 183
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Návrh usnesení 
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. vyzývá k tomu, aby do SZP bylo 
začleněno nové opatření „ochrana in situ 
a ex situ lesního genetického materiálu z 
identifikovaného zdroje“;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. pro posílení ekologické výkonnosti 
produkčních systémů požaduje 
agroekologické zaměření evropského 
inovačního partnerství (EIP) 
v zemědělství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16b. vyzývá k úpravě právních předpisů a 
přijetí pobídek pro zachování a další 
rozvoj rozmanitosti genetických 
zemědělských zdrojů, např. plemena a 
odrůdy přizpůsobené místním 
podmínkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16c. vyzývá Komisi, aby zajistila 
zachování biologické rozmanitosti 
v Evropě s ohledem na uvolňování 
geneticky modifikovaných organismů do 
přírodního prostředí a aby předložila 
odpovídající režim odpovědnosti s cílem 
zajistit nápravu v případě uvolnění; 

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení 
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k obnově velkých 
částí krajiny jako oblastí volné přírody, a 
tím poskytly nové socioekonomické 
možnosti pro rozvoj venkova a přitom v 
Evropě zachovaly biologickou 
rozmanitost;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 188
Julie Girling

Návrh usnesení 
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k obnově velkých 
částí krajiny jako oblastí volné přírody, a 
tím poskytly nové socioekonomické 
možnosti pro rozvoj venkova a přitom v 
Evropě zachovaly biologickou 
rozmanitost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Christa Klaß

Návrh usnesení 
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k obnově velkých 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k podpoře 
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částí krajiny jako oblastí volné přírody, a 
tím poskytly nové socioekonomické 
možnosti pro rozvoj venkova a přitom v 
Evropě zachovaly biologickou 
rozmanitost;

cíleného zachování biologické 
rozmanitosti v Evropě a poskytly tak nové 
socioekonomické možnosti pro rozvoj 
venkova;

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení 
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k obnově velkých 
částí krajiny jako oblastí volné přírody, a 
tím poskytly nové socioekonomické 
možnosti pro rozvoj venkova a přitom v 
Evropě zachovaly biologickou 
rozmanitost;

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
prozkoumaly fenomén opouštění půdy v 
různých částech Evropy a přijaly opatření, 
která povedou k dalšímu využívání této 
půdy v zemědělství v souladu se zásadami 
biologické rozmanitosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Riikka Manner

Návrh usnesení 
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k obnově velkých
částí krajiny jako oblastí volné přírody, a 
tím poskytly nové socioekonomické 
možnosti pro rozvoj venkova a přitom v 
Evropě zachovaly biologickou rozmanitost;

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k případné 
přeměně alespoň některých částí krajiny 
na oblasti volné přírody, a tím poskytly 
nové socioekonomické možnosti pro 
rozvoj venkova a přitom v Evropě 
zachovaly biologickou rozmanitost;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 192
Nick Griffin

Návrh usnesení 
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k obnově velkých 
částí krajiny jako oblastí volné přírody, a 
tím poskytly nové socioekonomické 
možnosti pro rozvoj venkova a přitom v 
Evropě zachovaly biologickou rozmanitost;

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
plně zohlednily možnosti a potřeby 
místních obyvatel, kteří nadále žijí a 
pracují v dané oblasti, a využily fenoménu 
opouštění půdy v různých částech Evropy 
k obnově velkých částí krajiny jako oblastí 
volné přírody, a tím poskytly nové 
socioekonomické možnosti pro rozvoj 
venkova a přitom v Evropě zachovaly 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Karin Kadenbach, Edite Estrela

Návrh usnesení 
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k obnově velkých
částí krajiny jako oblastí volné přírody, a 
tím poskytly nové socioekonomické 
možnosti pro rozvoj venkova a přitom v 
Evropě zachovaly biologickou rozmanitost;

17. vyzývá, aby Komise i členské státy 
změnily svůj pohled na fenomén opouštění 
půdy v některých částech Evropy a 
považovaly jej za potenciální šanci k 
obnově zvláště velkých lokalit, na nichž už 
není hospodaření reálné, a tím poskytly 
nové socioekonomické možnosti pro 
rozvoj venkova a přitom v Evropě 
zachovaly biologickou rozmanitost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení 
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k obnově velkých 
částí krajiny jako oblastí volné přírody, a 
tím poskytly nové socioekonomické 
možnosti pro rozvoj venkova a přitom v 
Evropě zachovaly biologickou 
rozmanitost;

17. lituje rostoucího množství případů
opouštění zemědělské půdy v Evropské 
unii, neboť se tímto způsobem prohlubuje 
problém dezertifikace půdy a ovlivňuje to 
zachování biologické rozmanitosti stejně 
jako socioekonomickou rovnováhu řady 
venkovských oblastí; v této souvislosti 
připomíná důležitou úlohu evropských 
zemědělců jako „strážců“ krajiny;

Or. es

Pozměňovací návrh 195
Esther de Lange

Návrh usnesení 
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k obnově velkých 
částí krajiny jako oblastí volné přírody, a 
tím poskytly nové socioekonomické 
možnosti pro rozvoj venkova a přitom v 
Evropě zachovaly biologickou rozmanitost;

17. požaduje, aby Komise i členské státy, 
pokud je to možné a nezbytné pro 
dosažení konkrétních cílů v oblasti 
biologické rovnováhy, využily fenoménu 
opouštění půdy v různých částech Evropy 
k obnově velkých částí krajiny jako oblastí 
volné přírody, a tím poskytly nové 
socioekonomické možnosti pro rozvoj 
venkova a přitom v Evropě zachovaly 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Mairead McGuinness
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Návrh usnesení 
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
využily fenoménu opouštění půdy v 
různých částech Evropy k obnově velkých 
částí krajiny jako oblastí volné přírody, a 
tím poskytly nové socioekonomické 
možnosti pro rozvoj venkova a přitom v 
Evropě zachovaly biologickou rozmanitost;

17. požaduje, aby Komise i členské státy 
prozkoumaly fenomén opouštění půdy v
různých částech Evropy jako potenciální 
příležitost k obnově velkých částí krajiny 
jako oblastí volné přírody, a tím poskytly 
nové socioekonomické možnosti pro 
rozvoj venkova a přitom v Evropě 
zachovaly biologickou rozmanitost; 
zdůrazňuje však potřebu respektování 
stávajících oprávnění/vlastnických práv 
k půdě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17a. naléhavě vyzývá členské státy a 
Komisi, aby podporovaly přijetí lesních 
hospodářských plánů mimo jiné i 
prostřednictvím uplatňování opatření na 
rozvoj venkova a programu LIFE+; 
zdůrazňuje potřebu začlenit do lesních 
hospodářských plánů zvláštní opatření 
v oblasti biologické rovnováhy, především 
zvláštní opatření pro zachování 
chráněných druhů a přírodních stanovišť 
s cílem zlepšit jejich stav, a to jak v rámci 
oblastí spadajících do sítě Natura 2000, 
tak mimo tyto oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Návrh usnesení 
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vytvořily politiky v oblasti lesnictví 
způsobem, který bude plně zohledňovat 
význam lesů v ochraně biologické 
rozmanitosti, v prevenci eroze půd, 
ukládání uhlíku a čištění vzduchu a při 
zachování koloběhu vody;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17a. varuje před skutečností, že různé a 
z hlediska zachování biologické 
rozmanitosti velmi hodnotné druhy a 
přírodní stanoviště, včetně druhů a 
stanovišť chráněných právními předpisy 
Společenství, jsou závislé na zemědělských 
ekosystémech, v nichž přítomnost člověka 
sehrává klíčovou úlohu; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je důležité zastavit trend 
opouštění zemědělské půdy a zvrátit jej a 
zároveň podporovat usazování lidí ve 
venkovských oblastech; je zastáncem 
zvýšené podpory pro drobné a středně 
velké zemědělské podniky, rodinné 
zemědělství a komplexní zemědělské 
postupy, které podporují osvědčené 
postupy zachování přírodních zdrojů;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 200
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Návrh usnesení 
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17b. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v rámci režimů prevence lesních požárů 
začlenily do svých lesních hospodářských 
plánů opatření založená na ekosystémech 
pro zvýšení odolnosti lesů proti požárům;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17a. odsuzuje skutečnost, že společná 
rybářská politika byla doposud jednou 
z hnacích sil úbytku biologické 
rozmanitosti v rámci mořského prostředí a 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Nick Griffin

Návrh usnesení 
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vítá návrhy Komise týkající se reformy 
společné rybářské politiky (SRP), která by 

18. vítá návrhy Komise týkající se reformy 
společné rybářské politiky (SRP), která by 
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měla zajistit, že bude uplatňován 
ekosystémový přístup a že budou 
využívány aktualizované vědecké 
informace, jež budou sloužit jako základ 
pro dlouhodobé plány řízení týkající se 
všech komerčně využívaných druhů ryb; 
klade důraz na to, že pouze udržitelný 
rybolov představuje budoucnost celého 
odvětví rybolovu;

měla zajistit, že bude uplatňován 
ekosystémový přístup a že budou 
využívány aktualizované vědecké 
informace, jež budou sloužit jako základ 
pro dlouhodobé plány řízení týkající se 
všech komerčně využívaných druhů ryb a 
necílových druhů postižených komerčním 
rybolovem; klade důraz na to, že pouze 
udržitelný rybolov představuje budoucnost 
celého odvětví rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Návrh usnesení 
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vítá návrhy Komise týkající se reformy 
společné rybářské politiky (SRP), která by 
měla zajistit, že bude uplatňován 
ekosystémový přístup a že budou 
využívány aktualizované vědecké 
informace, jež budou sloužit jako základ 
pro dlouhodobé plány řízení týkající se 
všech komerčně využívaných druhů ryb; 
klade důraz na to, že pouze udržitelný 
rybolov představuje budoucnost celého
odvětví rybolovu;

18. vítá návrhy Komise týkající se reformy 
společné rybářské politiky (SRP), která by 
měla zajistit, že bude uplatňován 
ekosystémový přístup a že budou 
využívány aktualizované vědecké 
informace, jež budou sloužit jako základ 
pro dlouhodobé plány řízení týkající se 
všech komerčně využívaných druhů ryb; 
klade důraz na to, že hospodářskou a 
sociální životaschopnost evropského 
odvětví rybolovu můžeme zajistit pouze 
zajištěním dlouhodobé udržitelnosti rybích 
populací;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vítá návrhy Komise týkající se reformy 
společné rybářské politiky (SRP), která by 
měla zajistit, že bude uplatňován 
ekosystémový přístup a že budou 
využívány aktualizované vědecké 
informace, jež budou sloužit jako základ 
pro dlouhodobé plány řízení týkající se 
všech komerčně využívaných druhů ryb; 
klade důraz na to, že pouze udržitelný 
rybolov představuje budoucnost celého 
odvětví rybolovu;

18. bere na vědomí návrhy Komise týkající 
se reformy společné rybářské politiky 
(SRP), považuje je však za nedostatečné 
pro zajištění účinného uplatňování 
ekosystémového přístupu a využívání 
aktualizovaných vědeckých informací, jež 
budou sloužit jako základ pro dlouhodobé 
plány řízení týkající se všech komerčně 
využívaných druhů ryb; klade důraz na to, 
že pouze udržitelný rybolov představuje 
budoucnost celého odvětví rybolovu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 205
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Návrh usnesení 
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly chráněné mořské oblasti, v nichž 
budou hospodářské činnosti, včetně 
rybolovu, podléhat zesílenému řízení 
založenému na ekosystémech, což umožní 
sladit ochranu životního prostředí 
s postupy udržitelného rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18a. je znepokojen, že Komise trvá na 
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centralizovaném řízení společné rybářské 
politiky, což má často za následek 
přijímání nedostatečných pokynů, jejichž 
důsledky jsou často v rozporu s původním 
záměrem; domnívá se, že změna společné 
rybářské politiky by měla zajistit 
podmínky pro účinné minimální řízení, 
jež dokáže nejlépe zajistit potřebnou 
udržitelnost životního prostředí, a že 
stanovené obecné cíle budou mít plnou 
volnost a nezávislost ve využívání 
nejvhodnějších nástrojů k dosažení těchto 
cílů při zohlednění místních, regionálních 
a vnitrostátních specifik;

Or. pt

Pozměňovací návrh 207
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení 
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18a. žádá, aby Komise a členské státy 
upevnily své úsilí při sběru vědeckých 
informací o rybích populacích tam, kde 
jsou tyto informace neúplné, což jim 
umožní poskytovat spolehlivější vědecká 
doporučení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 208
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18b. zdůrazňuje, že nadále přetrvávají 
značné mezery ve znalostech o stavu 
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mořských ekosystémů a rybolovných 
zdrojů, a vyzývá, aby Společenství zvýšilo 
úsilí v oblasti mořského výzkumu a 
navýšilo spolufinancování EU pro 
získávání biologických údajů členskými 
státy v rámci SRP (jehož maximum je 
v současné době omezeno na 50 %);

Or. pt

Pozměňovací návrh 209
Julie Girling

Návrh usnesení 
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
společnými silami zřídily „evropskou 
pobřežní stráž“, aby se posílila společná 
schopnost kontroly a inspekce a zajistilo 
se vymáhání příslušných právních 
předpisů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 210
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby
společnými silami zřídily „evropskou 
pobřežní stráž“, aby se posílila společná 
schopnost kontroly a inspekce a zajistilo 
se vymáhání příslušných právních 
předpisů;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby více 
spolupracovaly v boji proti nezákonnému 
rybolovu a plně využívaly zdroje přidělené 
příslušnými vnitrostátními orgány;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 211
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh usnesení 
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily své snahy a zajistily, aby 
počty vylovených ryb byly do roku 2015 
pod hranicí maximálního udržitelného 
výnosu, a začlenily ekologické úvahy do 
definice maximálního udržitelného výnosu;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily své snahy a zajistily, aby 
počty vylovených ryb byly do roku 2015 
pod hranicí maximálního udržitelného 
výnosu, a začlenily ekologické úvahy do 
definice maximálního udržitelného výnosu;
připomíná zákonnou povinnost –
stanovenou v rámcové směrnici o strategii 
pro mořské prostředí – zajistit, aby do 
roku 2020 veškeré komerčně využívané 
rybí populace dosáhly bezpečných 
biologických limitů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Návrh usnesení 
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily své snahy a zajistily, aby 
počty vylovených ryb byly do roku 2015
pod hranicí maximálního udržitelného 
výnosu, a začlenily ekologické úvahy do 
definice maximálního udržitelného 
výnosu;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby byla dodržována omezení 
odlovu a/nebo intenzity rybolovu 
stanovená vědeckými postupy s cílem 
obnovit a udržet populace lovných druhů 
nad úrovní, která zajistí do roku 2015 
maximální udržitelný výnos; v této 
souvislosti uvádí, že nedostatek 
odpovídajících vědeckých informací by 
neměl být záminkou pro nečinnost 
v případě, kdy je třeba na základě 
obezřetnosti snížit rybí úmrtnost 
způsobenou rybolovem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 213
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20a. zdůrazňuje, že řízení rybolovu by 
mělo přispívat k dosažení příznivého stavu 
z hlediska ochrany v souladu se směrnicí 
o ptácích a směrnicí o přírodních 
stanovištích a k dosažení cílů dobrého 
stavu mořského prostředí podle rámcové 
směrnice o strategii pro mořské prostředí; 
zdůrazňuje, že dlouhodobé plány řízení by 
měly vycházet z vícedruhového základu a 
neměly by být založeny na jediném druhu, 
aby tak lépe odrážely přístup založený na 
ekosystému, a že pro jejich přípravu by 
měly být stanoveny přísné časové lhůty;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Návrh usnesení 
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20a. zdůrazňuje, že nová SRP a všechna 
následná opatření přijatá členskými státy 
by měla být v plném souladu se směrnicí 
92/43/EHS, směrnicí 2009/147/ES a 
směrnicí 2008/56/ES;

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Návrh usnesení 
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že společná rybářská 
politika by si rovněž měla vzít za cíl 
odstranění výmětů a vedlejších úlovků 
chráněných necílových druhů ryb a 
neprodleně tento cíl realizovat;

21. zdůrazňuje, že společná rybářská 
politika by si rovněž měla vzít za cíl 
odstranění výmětů a vedlejších úlovků 
chráněných necílových druhů ryb, včetně 
kytovců, mořských želv a mořských ptáků, 
a neprodleně tento cíl realizovat; nová SRP 
by navíc měla zahrnovat povinnost pouštět 
necílové druhy ryb s vysokou nadějí na 
přežití;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Nick Griffin

Návrh usnesení 
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že společná rybářská 
politika by si rovněž měla vzít za cíl 
odstranění výmětů a vedlejších úlovků 
chráněných necílových druhů ryb a 
neprodleně tento cíl realizovat;

21. zdůrazňuje, že společná rybářská 
politika by si rovněž měla vzít za cíl 
odstranění výmětů méně hodnotných 
cílových druhů a výmětů a vedlejších 
úlovků chráněných necílových druhů ryb, 
zejména kytovců a neprodleně tento cíl 
realizovat;

sviňuchy obecné jsou zvláště ohroženy 
tenatovými sítěmi a delfíni se často stávají 
obětí jako vedlejší úlovky; oba uvedené 
druhy mají nízkou schopnost reprodukce 
a je tedy třeba na rizika hrozící těmto 
savcům upozornit a řešit je; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že společná rybářská 
politika by si rovněž měla vzít za cíl 
odstranění výmětů a vedlejších úlovků 
chráněných necílových druhů ryb a 
neprodleně tento cíl realizovat;

21. zdůrazňuje, že společná rybářská 
politika by si rovněž měla vzít za cíl 
odstranění výmětů a vedlejších úlovků 
chráněných necílových druhů ryb a 
neprodleně tento cíl realizovat vzhledem 
k rozmanitosti rybolovu na evropské 
úrovni a rozdílnému přístupu, který nutně 
vyžaduje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 218
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21a. zdůrazňuje, že by měly být stanoveny 
cíle a časové lhůty pro snížení nadměrné 
kapacity s cílem provést čisté snížení 
kapacity loďstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Peter van Dalen

Návrh usnesení 
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21a. konstatuje, že biologickou 
rozmanitost mořského prostředí vážně
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ohrožuje nezákonný, nehlášený a 
neregulovaný rybolov (NNN), a 
zdůrazňuje, že je třeba posílit spolupráci 
mezi členskými státy EU a třetími zeměmi 
v boji proti NNN rybolovu; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 220
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh usnesení 
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21a. zdůrazňuje, že je naléhavě potřeba 
zajistit vymezení a ochranu míst pro tření 
ryb a vytváření bezpečných útočišť 
v zájmu mořské biologické rozmanitosti a 
zajištění potravin; 

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Kriton Arsenis

Návrh usnesení 
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21a. konstatuje, že vytvoření rybolovných 
rezervací, tj. oblastí, v nichž je možné 
rybolov zakázat nebo omezit, je zvláště 
účinným a z hlediska nákladů efektivním 
opatřením k dosažení dlouhodobého 
zachování rybích populací; v této 
souvislosti vyzývá členské státy a Radu, 
aby vymezily rybolovné rezervace a 
vytvořily pravidla uplatňovaná pro jejich 
řízení se zvláštním zřetelem k oblastem, v 
nichž dochází k líhnutí a ke tření rybích 
populací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 222
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21b. zdůrazňuje, že opatření proti 
výmětům nedospělých a podměrečných 
ryb nebo odlovům přesahujícím kvóty by 
měly být stanoveny tak, aby neposkytovaly 
žádné kontraproduktivní pobídky pro 
vykládky a komerční využití výmětů;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21c. zdůrazňuje, že nařízení o SRP by 
mělo být posíleno tak, aby zajišťovalo, že 
omezení výlovu a stropy pro rybolov 
nemohou být vyšší, než stanoví vědecká 
expertíza; 

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Návrh usnesení 
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že podniknutá opatření zabrání
jak vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, tak 
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že opatření podniknutá s cílem 
zabránit jak vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, tak 
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí, 
budou zaznamenána a zdokumentována,
aby bylo umožněno provedení posouzení 
rizika a vypracování doporučení;

Or. de

Pozměňovací návrh 225
Riikka Manner

Návrh usnesení 
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že podniknutá opatření zabrání 
jak vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, tak 
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že podniknutá opatření zabrání 
jak vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, tak 
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí; 
zdůrazňuje význam pravidelného 
vytváření strategií pro nepůvodní druhy a 
studií týkajících se těchto druhů pro každý 
členský stát;

Or. fi

Pozměňovací návrh 226
Gaston Franco

Návrh usnesení 
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že podniknutá opatření zabrání 
jak vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, tak 
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že podniknutá opatření zabrání 
jak vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, tak 
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí; 
vybízí Komisi, aby podporovala činnosti 
podobné projektu DAISIE (evropská 
databáze poskytující souhrnné informace 
o cizích invazivních druzích), které budou 
stanovovat nepůvodní druhy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 227
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Návrh usnesení 
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že podniknutá opatření zabrání 
jak vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, tak
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že podniknutá opatření, která 
mají zabránit vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, ze 
zařízení pro chov v zajetí v rámci EU a 
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Chris Davies

Návrh usnesení 
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 22. uznává značné riziko vstupu nových 
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zajistily, že podniknutá opatření zabrání 
jak vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, tak 
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí;

invazivních druhů ze zoologických zahrad 
a dalších zařízení pro chov zvířat v zajetí 
ať již formou náhodného nebo úmyslného 
vypuštění divokých zvířat v zájmovém 
chovu, a doporučuje, aby Komise a 
členské státy zajistily přijetí 
odpovídajících opatření k zabránění 
úniku zvířat a omezily soukromý chov 
druhů uvedených na seznamu DAISIE v 
zájmovém chovu;
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že budou přijata opatření na 
zabránění proniknutí vstupu nových 
invazivních nepůvodních druhů na území 
EU a rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že podniknutá opatření zabrání 
jak vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, tak 
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí;

22. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že podniknutá opatření zabrání 
jak vstupu nových invazivních 
nepůvodních druhů na území EU, tak 
rozšíření již zjištěných invazivních 
nepůvodních druhů do nových oblastí;
zejména požaduje přijetí jednoznačných 
pokynů v rámci nařízení o SZP a rozvoji 
venkova s cílem zajistit, že zalesňování 
nepoškodí biologickou rozmanitost a 
s cílem zabránit vyplácení finančních 
podpor pro pěstování nepůvodních a 
invazivních druhů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Návrh usnesení 
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22a. uznává, že prevence je nákladově 
efektivnější a z hlediska životního 
prostředí vhodnější než přijímání opatření 
reagujících na vstup a rozšíření 
invazivních nepůvodních druhů; vyzývá 
proto Komisi a členské státy, aby zajistily, 
že v souladu s Úmluvou o biologické 
rozmanitosti bude prevence představovat 
jednu z priorit, pokud jde o dovoz 
invazivních druhů regulovaných na 
úrovni EU na základě transparentních 
vědeckých pokynů, obchodování s nimi a 
jejich držení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení 
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22a. uznává, že prevence je nákladově 
efektivnější a z hlediska životního 
prostředí vhodnější než přijímání opatření 
reagujících na vstup a rozšíření 
invazivních nepůvodních druhů; priorita 
by proto měla být dána prevenci vstupu 
invazivních nepůvodních druhů v souladu 
s hierarchickým přístupem k invazivním 
nepůvodním druhům v Úmluvě o 
biologické rozmanitosti; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22a. hájí potřebu přijetí strategií o řízení a 
vymýcení invazivních nepůvodních druhů, 
které se rozšířily v takové míře, že 
představují vážný ekologický problém; 
domnívá se, že by se tyto strategie neměly 
omezovat pouze na druhy, které jsou 
považovány za „prioritní“, jak to ve svém 
sdělení požaduje Komise;

Or. pt

Pozměňovací návrh 233
Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení 
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22a. v této souvislosti požaduje, aby nové 
právní předpisy zohledňovaly větší 
potřebu preventivní pomoci a pomocí na 
zmírnění zamoření invazivními druhy, 
které už nyní vážně postihuje rozsáhlé 
oblasti území Společenství; domnívá se, že 
dokud nevstoupí připravovaná právní 
úprava ohledně invazivních druhů 
v platnost, měly by být naléhavě řešeny 
prostředky vyčleněné pro území, která 
jsou v současnosti postižena zamořením 
druhy uvedenými na seznamu IUCN a 
zařazenými do systému DAISIE; 

Or. es
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Pozměňovací návrh 234
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení 
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22b. uznává, že většina invazivních 
obratlovců v Evropě byla vysazena 
záměrně (za účelem záměrného 
vypouštění do životního prostředí nebo pro 
účely chovu ve vyhrazených prostorách, 
z nichž tito živočichové unikli nebo byli 
vypuštěni); vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily, že prioritu bude představovat 
prevence, pokud jde o dovoz invazivních 
druhů regulovaných na úrovni EU na 
základě transparentních vědeckých 
pokynů, obchodování s nimi a jejich 
držení;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22b. vyzývá členské státy, aby sledovaly a 
pravidelně předkládaly zprávy Komisi a 
ostatním členským státům EU o dovozu 
exotických druhů na jejich území; vyzývá 
k zavedení větších omezení pro dovoz a 
soukromý chov ohrožených druhů, jako 
např. primátů, plazů a obojživelníků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 236
Gaston Franco
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Návrh usnesení 
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá Komisi, aby v roce 2012 
předložila legislativní návrh, v němž bude 
uplatněn celostní přístup k problému 
invazivních nepůvodních druhů;

23. žádá Komisi, aby v roce 2012 
předložila legislativní návrh, v němž bude 
uplatněn celostní přístup k problému 
invazivních nepůvodních druhů s cílem 
vytvořit společnou politiku EU v oblasti 
prevence, rychlého varování, vymýcení a 
řízení těchto druhů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 237
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Návrh usnesení 
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá Komisi, aby v roce 2012 
předložila legislativní návrh, v němž bude 
uplatněn celostní přístup k problému 
invazivních nepůvodních druhů;

23. žádá Komisi, aby v roce 2012 
předložila legislativní návrh, v němž bude 
uplatněn celostní přístup k problému 
invazivních nepůvodních druhů, což 
zahrnuje rovněž požadavky na sledování 
dovozu exotických a původních druhů a 
větší omezení na dovoz a soukromý chov 
ohrožených druhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení 
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá Komisi, aby v roce 2012 23. žádá Komisi, aby v roce 2012 
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předložila legislativní návrh, v němž bude 
uplatněn celostní přístup k problému 
invazivních nepůvodních druhů;

předložila legislativní návrh, v němž bude 
uplatněn celostní přístup k problému 
invazivních nepůvodních rostlinných a 
živočišných druhů a který bude zaměřen 
prostřednictvím přísných předpisů 
týkajících se dovozu na prevenci a bude 
zohledňovat humánní způsoby řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Julie Girling

Návrh usnesení 
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá Komisi, aby v roce 2012 
předložila legislativní návrh, v němž bude 
uplatněn celostní přístup k problému 
invazivních nepůvodních druhů;

23. žádá Komisi, aby v roce 2012 
předložila legislativní návrh, v němž bude 
uplatněn celostní přístup k problému 
invazivních nepůvodních rostlinných a 
živočišných druhů, přičemž uznává značné 
riziko dovozu a vlastnictví nepůvodních 
druhů jak v domácnostech, tak 
v zoologických zahradách; 

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Gaston Franco

Návrh usnesení 
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23a. vyzývá Komisi, aby nadále posilovala 
podporu výzkumným programům 
zaměřeným na prevenci a sledování 
škodlivých organismů zaměřených na 
ochranu rostlin a aby financovala 
programy zaměřené na specifické škůdce, 
a to jak v rámci sedmého rámcového 
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programu Evropského společenství pro 
výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (7. RP, 2007-2013), tak 
v rámci programu Horizont 2020, 
budoucího strategického rámce pro 
výzkum a inovace (2014-2020); 
zdůrazňuje, že je potřeba zajistit 
pokračování projektu EUPHRESCO II, 
který spojuje laboratoře pro 
rostlinolékařský výzkum a projekty Q-
Detect a ISEFOR;

Or. fr

Pozměňovací návrh 241
Julie Girling

Návrh usnesení 
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23a. vyzývá Komisi, aby vzala na vědomí 
stávající vnitrostátní strategie a akční 
plány a zajistila, aby se ostrovním 
přírodním stanovištím dostalo přiměřené 
pozornosti v rámci budoucího nařízení o 
invazivních nepůvodních druzích; 

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23a. Změna klimatu 
připomíná vzájemnou vazbu mezi 
biologickou rozmanitostí a klimatickým 
systémem; je si vědom, že změna klimatu 
významným způsobem negativně ovlivňuje 
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biologickou rozmanitost, a zdůrazňuje, že 
ztráta biologické rozmanitosti přirozeně 
zhoršuje stav klimatu v důsledku 
degradace úložišť uhlíku, které nabízí 
přírodní prostředí; klade důraz na 
naléhavost ochrany biologické 
rozmanitosti také jako prostředku na 
zmírnění změny klimatu a zachování 
přírodního úložiště uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Gaston Franco

Návrh usnesení 
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23b. vyzývá Komisi, aby propagovala 
modernizaci rostlinolékařského systému 
Společenství do roku 2012 na základě 
doporučení vyplývajících z externího 
posouzení provedeného v letech 2009-
2010;

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Julie Girling

Návrh usnesení 
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vybízí Komisi, aby navrhla právní 
předpisy k provedení Nagojského 
protokolu, aby EU mohla co nejdříve 
protokol ratifikovat;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh usnesení 
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vybízí Komisi, aby navrhla právní 
předpisy k provedení Nagojského 
protokolu, aby EU mohla co nejdříve 
protokol ratifikovat;

24. vybízí Komisi, aby v případě potřeby 
předložila potřebné návrhy k provedení 
Nagojského protokolu, aby EU mohla co 
nejdříve protokol ratifikovat;

Or. es

Pozměňovací návrh 246
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
nadále propagovaly společný přístup 
k ochraně přírody na celém území EU, 
včetně nejvzdálenějších regionů členských 
států a zámořských území, které jsou 
domovem řady celosvětově významných 
lokalit z hlediska biologické rozmanitosti, 
v této souvislosti bere na vědomí 
přípravné práce Parlamentu v rámci 
iniciativy Biologická rozmanitost a 
ekosystémové služby na zámořských 
územích EU (BEST) na roky 2011-2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Edite Estrela, Karin Kadenbach
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Návrh usnesení 
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24a. vzhledem ke globální povaze 
biologické rozmanitosti a ekosystémových 
složek a jejich zásadní úloze pro globální 
cíle udržitelného rozvoje zdůrazňuje, že 
strategie EU musí rovněž posílit 
mezinárodní snahy EU o odvrácení ztráty 
biologické rozmanitosti a tím účinněji 
přispívat k dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí do roku 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Chris Davies

Návrh usnesení 
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24a. vyzývá Komisi a členské státy EU, 
aby důsledně prováděly a vymáhaly 
vícestranné dohody v oblasti životního 
prostředí, včetně (nikoli však výhradně) 
Úmluvy o mezinárodním obchodu s 
ohroženými druhy volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (CITES) a 
Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů 
(CMS);

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení 
Bod 24 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24a. uznává, že EU představuje jednoho z 
hlavních dovozců zvířat a rostlin a 
prostřednictvím svých politik a 
komerčních činností ovlivňuje zachování 
biologické rozmanitosti v ostatních 
částech světa; vyzývá EU, aby přijala 
opatření na snížení negativního dopadu 
modelů spotřeby EU na biologickou 
rozmanitost prostřednictvím začlenění 
iniciativ pro udržitelné zemědělství a 
obchod se zvířaty a rostlinami do všech 
obchodních dohod; 

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily začlenění biologické 
rozmanitosti do globálních procesů, 
jakými jsou rozvojové cíle tisíciletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24a. uznává, že existují přímé a nepřímé 
dopady na biologickou rozmanitost 
způsobené liberalizací mezinárodního 
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obchodu; považuje za nezbytné, aby byly 
tyto dopady odpovídajícím způsobem 
posouzeny a aby jim bylo zabráněno;

Or. pt

Pozměňovací návrh 252
Elena Oana Antonescu

Návrh usnesení 
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
nadále podporovaly společný přístup 
k ochraně přírody na celém území EU, 
včetně nejvzdálenějších regionů a 
zámořských území členských států, které 
jsou domovem řady celosvětově 
významných lokalit z hlediska biologické 
rozmanitosti; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 253
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Návrh usnesení 
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
účinně začlenily hledisko udržitelnosti 
životního prostředí do vztahů se třetími 
zeměmi a aby přijaly opatření na omezení 
negativního dopadu modelů spotřeby EU 
na biologickou rozmanitost tím, že začlení 
iniciativy pro udržitelné zemědělství a 
obchod se zvířaty a rostlinami do všech 
obchodních dohod; podporuje návrh 
Komise začlenit kapitolu o udržitelném 
rozvoji včetně cílů biologické rozmanitosti 
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do všech nových obchodních dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení 
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24b. podporuje návrh Komise začlenit 
kapitolu o udržitelném rozvoji obsahující 
ustanovení významná z hlediska obchodu 
do všech nových obchodních dohod, a to 
včetně cílů biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24b. vyzývá, aby světový summit Země Rio 
+20 dospěl ke konkrétnímu pokroku 
v oblasti inovativních a nezávislých zdrojů 
financování ochrany biologické 
rozmanitosti v rozvojových zemích, a trvá 
na tom, aby se EU a její členské státy 
v této souvislosti aktivně zasazovaly o 
dosažení výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Gerben-Jan Gerbrandy



PE480.679v02-00 60/74 AM\892360CS.doc

CS

Návrh usnesení 
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24b. vyzývá Komisi, aby posílila příspěvek 
obchodní politiky EU na zachování 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje proto 
svou podporu začlenit do všech nových 
obchodních dohod kapitolu o udržitelném 
rozvoji obsahující ustanovení významná 
z hlediska obchodu ohledně cílů 
biologické rozmanitosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24c. vyzývá Komisi a členské státy k 
rozvojové spolupráci EU, která 
neohrožuje je biologickou rozmanitost, 
s cílem zabránit ztrátě biologické 
rozmanitosti; bere na vědomí skutečnost, 
že na ekosystémových službách jsou 
nejvíce závislí lidé s nejnižšími příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 24 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24d. uznává, že se rozrůstá nezákonný 
obchod s druhy, na které se vztahuje 
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Úmluva o mezinárodním obchodu s 
ohroženými druhy volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (CITES); 
vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
v této souvislosti navýšily kapacity 
Interpolu a učinily z otázky nezákonného 
obchodu se zvířaty a rostlinami prioritou v 
rámci dvoustranných jednání se třetími 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
João Ferreira

Návrh usnesení 
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
identifikovaly všechny stávající dotace, 
které poškozují životní prostředí, a vybízí 
Komisi, aby do roku 2012 zveřejnila akční 
plán, kterým by tyto dotace do roku 2020 
postupně zrušila v souladu se závazkem 
přijatým v rámci Nagojského protokolu;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 260
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
identifikovaly všechny stávající dotace, 
které poškozují životní prostředí, a vybízí 
Komisi, aby do roku 2012 zveřejnila akční 
plán, kterým by tyto dotace do roku 2020 
postupně zrušila v souladu se závazkem 

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
identifikovaly všechny stávající dotace, 
které poškozují životní prostředí, a vybízí 
Komisi, aby do roku 2012 zveřejnila akční 
plán, včetně časového harmonogramu, 
kterým by tyto dotace do roku 2020 
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přijatým v rámci Nagojského protokolu; postupně zrušila v souladu se závazkem 
přijatým v rámci Nagojského protokolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Thomas Ulmer

Návrh usnesení 
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
identifikovaly všechny stávající dotace, 
které poškozují životní prostředí, a vybízí 
Komisi, aby do roku 2012 zveřejnila akční 
plán, kterým by tyto dotace do roku 2020 
postupně zrušila v souladu se závazkem 
přijatým v rámci Nagojského protokolu;

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
identifikovaly všechny stávající dotace, 
které podle objektivních měřítek poškozují 
životní prostředí, a vybízí Komisi, aby do 
roku 2012 zveřejnila akční plán, kterým by 
tyto dotace do roku 2020 postupně zrušila 
v souladu se závazkem přijatým v rámci 
Nagojského protokolu;

Or. de

Pozměňovací návrh 262
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh usnesení 
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
identifikovaly všechny stávající dotace, 
které poškozují životní prostředí, a vybízí 
Komisi, aby do roku 2012 zveřejnila akční 
plán, kterým by tyto dotace do roku 2020 
postupně zrušila v souladu se závazkem 
přijatým v rámci Nagojského protokolu;

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
identifikovaly všechny stávající dotace, 
které poškozují životní prostředí, a vybízí
Komisi, aby do roku 2012 zveřejnila akční 
plán, jak tyto dotace do roku 2020 
postupně zrušit v souladu se závazkem 
přijatým v rámci Nagojského protokolu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 263
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Návrh usnesení 
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25a. zdůrazňuje potřebu navýšit rozpočet 
pro výzkum v oblasti životního prostředí a 
biologické rozmanitosti v rámci příštího 
rámcového programu pro výzkum, který 
bude odpovídat obrovským potřebám a 
úkolům řešícím ztrátu biologické 
rozmanitosti i změnu klimatu, a to s cílem 
zacelit zjištěné nedostatečné znalosti a 
podporovat politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh usnesení 
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje význam mobilizace jak 
evropských, tak vnitrostátních finančních 
prostředků ze všech možných zdrojů a 
důležitost rozvoje inovativních finančních 
mechanismů k zajištění dostatečné 
podpory pro biologickou rozmanitost;

26. zdůrazňuje význam mobilizace jak 
evropských, tak vnitrostátních finančních 
prostředků ze všech možných zdrojů,
včetně vytvoření specifického nástroje 
financování biologické rozmanitosti, a 
důležitost rozvoje inovativních finančních 
mechanismů k dosažení cílů stanovených 
v oblasti biologické rozmanitosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 265
Julie Girling

Návrh usnesení 
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje význam mobilizace jak 
evropských, tak vnitrostátních finančních 
prostředků ze všech možných zdrojů a 
důležitost rozvoje inovativních finančních 
mechanismů k zajištění dostatečné 
podpory pro biologickou rozmanitost;

26. zdůrazňuje význam mobilizace jak 
evropských, tak vnitrostátních finančních 
prostředků ze všech možných zdrojů a 
důležitost rozvoje inovativních finančních 
mechanismů, zejména bank stanovišť ve 
spojení s vyrovnávacími režimy;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Edite Estrela, Karin Kadenbach

Návrh usnesení 
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26a. vítá vytvoření platformy EU pro 
podnikání a biologická rozmanitost ze 
strany Komise s cílem zapojit soukromý 
sektor do úsilí o zachování biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Kriton Arsenis, Edite Estrela

Návrh usnesení 
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26a. vyzývá Komisi, aby předložila 
Parlamentu a Radě zprávu o možnostech 
zavedení plateb za ekosystémové služby 
s přihlédnutím k úloze zachování 
biologické rozmanitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis

Návrh usnesení 
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
zajistit, aby příští víceletý finanční rámec 
(2014–2020) podporoval dosažení šesti 
cílů stanovených ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti;

27. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
zajistit, aby příští víceletý finanční rámec 
(2014–2020) podporoval dosažení šesti 
cílů stanovených ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti a aby bylo 
posíleno financování programu LIFE;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Julie Girling

Návrh usnesení 
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
zajistit, aby příští víceletý finanční rámec 
(2014–2020) podporoval dosažení šesti 
cílů stanovených ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti;

27. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
zajistit, aby příští víceletý finanční rámec 
(2014–2020) podporoval dosažení šesti 
cílů stanovených ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti; klade důraz na 
potřebu soustředit pozornost na projekty 
sociální odpovědnosti podniků v oblasti 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
zajistit, aby příští víceletý finanční rámec 
(2014–2020) podporoval dosažení šesti 
cílů stanovených ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti;

27. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné 
zajistit, aby příští víceletý finanční rámec 
(2014–2020) věnoval alespoň 1 % zdrojů 
na ochranu životního prostředí a aby 
podporoval dosažení šesti cílů stanovených 
ve strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27a. prosazuje větší odpovědnost 
Společenství za ochranu přírodních 
zdrojů v rámci sítě Natura 2000, zejména 
z hlediska jeho financování;

Or. pt

Pozměňovací návrh 272
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27b. bere na vědomí potíže, s nimiž se 
potýká řada členských států při řízení 
oblastí začleněných do sítě Natura 2000 
v důsledku chybějícího specifického 
finančního nástroje zaměřeného na řízení 
oblastí začleněných do sítě Natura 2000, 
který by doplňoval začlenění otázek 
biologické rozmanitosti do odvětvových 
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politik;

Or. pt

Pozměňovací návrh 273
Holger Krahmer, Britta Reimers

Návrh usnesení 
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; 

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
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fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+; fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;
zdůrazňuje potřebu zlepšit koordinaci a 
soudržnost tak, aby každý region nebo 
členský stát mohl snadno stanovit 
případnou úlohu jednotlivých fondů EU a 
využít plně jejich možnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Návrh usnesení 
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se
v rámci rozpočtových jednání postaraly o 
to, že z finančních zdrojů EU i členských 
států bude poskytnuto dostatečné 
financování; dále žádá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, že příslušné finanční 
prostředky budou k dispozici 
prostřednictvím různých fondů EU (např. 
prostřednictvím fondů SZP, Evropského 
námořního a rybářského fondu, fondů 
soudržnosti a fondu LIFE+);

Or. de

Pozměňovací návrh 276
Karl-Heinz Florenz

Návrh usnesení 
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
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postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;

postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou 
k dispozici prostřednictvím různých fondů 
EU (např. prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+);

Or. de

Pozměňovací návrh 277
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Návrh usnesení 
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a posílením 
fondu LIFE+;

Or. es

Pozměňovací návrh 278
Julie Girling

Návrh usnesení 
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 28. s ohledem na zajištění nezbytných 
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finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;

finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;
zdůrazňuje, že do vytváření inovativních 
finančních nástrojů je potřeba zapojit 
Evropskou investiční banku (EIB);

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Návrh usnesení 
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že prostřednictvím 
spolufinancování EU bude ročně 
poskytnuto nejméně 5,8 miliardy EUR; 
dále žádá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že příslušné finanční prostředky 
budou k dispozici prostřednictvím fondů 
SZP, Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Bogusław Sonik

Návrh usnesení 
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky ve výši 
prioritních akčních rámců Natura 2000 
členských států budou k dispozici 
prostřednictvím fondů SZP, Evropského 
námořního a rybářského fondu, fondů 
soudržnosti a fondu LIFE+;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh usnesení 
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím fondů SZP, 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, fondů soudržnosti a fondu LIFE+;

28. s ohledem na zajištění nezbytných 
finančních prostředků pro síť Natura 2000 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
postaraly o to, že z finančních zdrojů EU i 
členských států bude ročně poskytnuto 
nejméně 5,8 miliardy EUR; dále žádá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
příslušné finanční prostředky budou k 
dispozici prostřednictvím řady fondů EU 
(jako např. fondů SZP, Evropského 
námořního a rybářského fondu, fondů 
soudržnosti a fondu LIFE+);

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Edite Estrela, Karin Kadenbach, Kriton Arsenis
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Návrh usnesení 
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28a. se znepokojením konstatuje, že řada 
projektů financovaných v rámci 
programu LIFE+ je v jednotlivých 
členských státech každoročně pod hranicí 
orientační přidělené částky; vyzývá 
Komisi, aby posoudila důvody tohoto 
nedostatečného plnění a v případě potřeby 
navrhla změnu pravidel tohoto programu,
zejména s ohledem na výši 
spolufinancování;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Podnadpis 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Sledování strategie

Or. pt

Pozměňovací návrh 284
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení 
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28a. vyzývá Komisi a skupinu EIB, aby 
vytvořily inovativní společné finanční 
nástroje z rozpočtu EIB pro investice na 
podporu biologické rozmanitosti a 
poskytování souvisejících technických a 
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finančních služeb ze strany skupiny EIB, 
které budou v souladu s normami účinné 
ochrany životního prostředí této banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28a. navrhuje pořádat každoroční 
třístranné schůze mezi Radou, Komisí a 
Evropským parlamentem s cílem 
přezkoumat pokrok strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti, stejně jako 
každoroční konference o biologické 
rozmanitosti s účastí nevládních 
organizací z řady členských států, 
poslanců EP a vnitrostátních parlamentů, 
které se budou každý rok speciálně 
věnovat předem stanovenému tématu; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 286
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh usnesení 
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28b. vyjadřuje nespokojenost 
s navrženými prostředky na nový program 
LIFE, které navzdory značnému úspěchu 
tohoto programu za posledních dvacet let 
tvoří nadále jen nevýznamnou část 
rozpočtu EU; domnívá se, že úkoly, které 
stanoví plány na zachování biologické 
rozmanitosti a ochrany přírody, vyžadují 
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podstatné navýšení prostředků 
přidělených na program LIFE;

Or. pt


