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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné
Předložený návrh nařízení o podpoře venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) v rámci pilíře 2 obsahuje velmi slibné náznaky úsilí o řešení 
environmentálních úkolů v EU, neboť vytváří a posiluje pobídky k provozování 
udržitelnějšího zemědělství. Nové nařízení musí zajistit, aby členské státy měly k dispozici 
vhodné nástroje k řešení ekologických, sociálních a hospodářských problémů. Celá řada 
předložených opatření přispívá k boji proti ubývání biologické rozmanitosti, k zamezení erozi 
půdy a zlepšení jakosti podzemních vod.
Nesmí dojít k tomu, že současná reforma bude promarněnou příležitostí k zajištění zásadních 
změn. Bylo by to nejen na úkor životního prostředí, ale také na účet zemědělců a daňových 
poplatníků v EU, a proto je pilíř 2 zvláště důležitý. Je nutné podporovat členské státy ve 
vytváření vhodných opatření, která proaktivně zajišťují potřeby obcí ve venkovských 
oblastech.

Zajištění veřejných statků
Po zemědělství a venkovských oblastech se požaduje, aby zvýšily úsilí o dosažení cílů v 
oblasti klimatu a energie a v provádění strategie biologické rozmanitosti. Je nezbytné 
poskytovat podporu zemědělcům, kteří jsou spolu s lesníky hlavními hospodáři s půdou, 
neboť tržní ceny neodrážejí poskytování těchto veřejných statků.

Minimální výdaje pro oblast životního prostředí
Je nutné stanovit povinné minimální výdaje na opatření k ochraně životního prostředí ve 
venkovských oblastech, včetně agroenvironmentálních-klimatických operací, sítě Natura 
2000 a operací souvisejících s prováděním rámcové směrnice o vodě a ekologického 
zemědělství. Je naléhavě nutné zabývat se v rámci programů EU pro rozvoj venkova v prvé 
řadě ekologickými opatřeními a souvisejícími agroenvironmentálními a environmentálními 
opatřeními. Tyto minimální výdaje budou z dlouhodobého hlediska přínosné pro všechny 
občany EU a pro celou společnost.

Ekologické zemědělství a zemědělské činnosti s vysokou přírodní hodnotou
Je nutné prokázat, že ekologické zemědělství a zemědělské činnosti s vysokou přírodní 
hodnotou dosahují z hlediska udržitelnosti mimořádných výsledků, a proto je nezbytné 
podporovat je v horizontální rovině kombinací různých opatření. V případě ekologického 
zemědělství se již prokázalo, že může mít pozitivní vliv nejen na ochranu životního prostředí, 
ale také na hospodářskou stabilitu, od ochrany a zvyšování biologické rozmanitosti, přes 
kvalitu půdy a vody a ochranu klimatu, až po účinné hospodaření s přírodními zdroji.
Zejména podporou ekologického zemědělství lze vytvářet pracovní příležitosti a zajišťovat 
veřejné statky a nabídku kvalitnějších potravin.

Žádné finanční prostředky na řízení rizik na úkor udržitelnosti
Cílem pilíře 2 je zajistit udržitelný rozvoj venkova. Má přispívat k „územně a 
environmentálně vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví zemědělství v Unii, které je 
šetrnější a odolnější vůči klimatu“. Tento cíl není slučitelný s opatřeními k financování řízení 
rizik. Stabilizace příjmů je již upravena v rámci pilíře 1, a proto není nutné stanovit ji navíc i 
v rámci pilíře 2. Je-li třeba přijmout zvláštní opatření k řízení rizik, měla by být stanovena v 
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rámci pilíře 1. Existuje příliš velké nebezpečí, že se prostředky významné pro ochranu 
životního prostředí a rozvoj v souvislosti s přijetím těchto opatření rozplynou v oblasti 
pojištění.

Podpora rozvoje venkova nejen v rámci zemědělství
Aby se omezily tendence k vylidňování venkovských oblastí, je mimořádně důležité rozvíjet 
místní infrastrukturu a základní služby v těchto oblastech, např. výstavbou zdravotnických 
zařízení a zařízení pro preventivní péči, aby bylo možné zlepšit v regionech přístup ke 
zdravotnickým službám. Podle „strategie Evropa 2020“ je proto rovněž nutné vytvářet 
kvalitní pracovní místa (pro lékaře/lékařky, lékárníky/lékárnice, ošetřovatele/zdravotní sestry 
atd.), a zajistit tak vyšší zaměstnanost.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti s 
podporou cíle ze strany Unie, který spočívá 
v ochraně a zlepšování životního prostředí, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19 
Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly za použití metodiky přijaté Komisí 
poskytovat informace o podpoře pro cíle v 
oblasti změny klimatu v souladu se 
záměrem přidělit alespoň 20 % rozpočtu 
Unie na tyto účely.

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti s 
podporou cíle ze strany Unie, který spočívá 
v ochraně a zlepšování životního prostředí, 
jak je stanoveno v článcích 11 a 19 
Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly za použití metodiky přijaté Komisí 
poskytovat informace o způsobu provádění 
strategie biologické rozmanitosti a cílů v 
oblasti změny klimatu v souladu se 
záměrem přidělit alespoň 20 % rozpočtu 
Unie na tyto účely.

Or. en

Odůvodnění

Celá řada původních druhů je v Evropě ohrožena. Pro produkci potravin a úspěšné 
obhospodařování půdy v Evropě mají zásadní význam stabilní zemědělské ekosystémy a 
biologická rozmanitost. Zemědělská politika a politika rozvoje venkova jsou klíčovými 
politickými oblastmi, jejichž prostřednictvím je třeba provádět strategii biologické 
rozmanitosti. Je velmi důležité, aby strategie biologické rozmanitosti byla jednoznačně 
považována za prioritu, aby byla zachována biologická rozmanitost a zajištěna dlouhodobá 
odolnost našeho potravinářského a zemědělského systému.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců.
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek k 
zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, zemědělských podniků s vysokou 
přírodní hodnotou, horských oblastí a 
vytvoření krátkých dodavatelských řetězců 
a řešení úkolů v oblasti životního 
prostředí. Tematické podprogramy by 
rovněž měly být použity ke stanovení 
možnosti řešit restrukturalizaci 
zemědělských odvětví, která mají velký 
dopad na rozvoj venkovských oblastí, aniž 
by vedly k negativním dopadům na 
společnost a životní prostředí. Jako 
prostředek k zvýšení účinnosti intervence 
těchto tematických podprogramů by 
členské státy měly mít možnost stanovit u 
určitých operací zahrnutých v těchto 
podprogramech vyšší míry podpory.

Or. en

Odůvodnění

Zachování zemědělských činností vysoké přírodní hodnoty je cílem EU, a to v oblasti politiky 
rozvoje venkova a politiky pro biologickou rozmanitost. Mají-li být tyto zemědělské činnosti 
zachovány, je zapotřebí přijmout nový přístup. Cílem by mělo být vytvoření jednotné a účinné 
strategie pro zachování zemědělských činností vysoké přírodní hodnoty v celé EU. Problémem 
spojeným s vysokou přírodní hodnotou není pouze životní prostředí, ale také skutečnost, že 
tyto zemědělské systémy jsou z ekonomického a společenského hlediska velmi zranitelné.
Zajistíme-li dobrou podporu vysoké přírodní hodnotě, budeme schopni pomoci mnoha 
zemědělcům, aby nemuseli ukončit svou činnost, a udržet mnohem více obyvatel ve 
venkovských oblastech.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí o 
využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
volného času a kultury, obnova vesnic a 
činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic a 
venkovské krajiny. Podpora by proto měla 
být poskytnuta na operace s tímto cílem, 
včetně přístupu k informačním a 
komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury 
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu s 
plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, které byly vypracovány jednou či 
více venkovskými obcemi, pokud tyto 
plány existují. Aby se zajistila soudržnost s 
cíli Unie v oblasti klimatu, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o vymezení druhů infrastruktury pro 
energii z obnovitelných zdrojů, která bude 
způsobilá pro podporu.

(24) Základním prvkem jakéhokoli úsilí o 
využití růstového potenciálu a o podporu 
udržitelnosti venkovských oblastí je rozvoj 
místní infrastruktury a místních základních 
služeb ve venkovských oblastech, včetně 
zdravotnických zařízení a zařízení pro 
preventivní péči v oblasti zdravotnictví,
volného času a kultury, obnova vesnic a 
činnosti zaměřené na obnovu a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví vesnic a 
venkovské krajiny. Podpora by proto měla 
být poskytnuta na operace s tímto cílem, 
včetně přístupu k informačním a 
komunikačním technologiím a rozvoje 
rychlého a superrychlého širokopásmového 
připojení. V souladu s těmito cíli je nutno 
podporovat rozvoj služeb a infrastruktury
vedoucích k sociálnímu začlenění a změně 
tendencí k sociálnímu a hospodářskému 
poklesu a vylidňování venkovských 
oblastí. Aby bylo dosaženo co největší 
účinnosti této podpory, měly by být 
zahrnuté operace prováděny v souladu s 
plány rozvoje obcí a jejich základních 
služeb, např. výstavby zdravotnických 
zařízení a zařízení pro preventivní péči 
v oblasti zdravotnictví, které byly 
vypracovány jednou či více venkovskými 
obcemi, pokud tyto plány existují. Aby se 
zajistila soudržnost s cíli Unie v oblasti 
klimatu, měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
vymezení druhů infrastruktury pro energii 
z obnovitelných zdrojů, která bude 
způsobilá pro podporu.

Or. de
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Odůvodnění

Podle „strategie Evropa 2020“ lze vytvářet kvalitní pracovní místa (pro lékaře/lékařky, 
lékárníky/lékárnice, ošetřovatele/zdravotní sestry atd.), a tím zajistit vyšší míru 
zaměstnanosti. Tento pozměňovací návrh navíc zajistí přístup ke zdravotnickým službám v 
regionech.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) V zájmu zachování a zvýšení 
biologické rozmanitosti ve venkovských 
oblastech je nezbytné, aby rozvoj venkova 
přispěl k vhodnému provádění sítě Natura 
2000 tím, že budou zavedeny zvláštní 
nástroje pro vypracování postupů řízení a 
pro realizaci projektů, včetně zvláštní 
infrastruktury (neproduktivní investice).

Or. en

Odůvodnění

Pro zvýšení biologické rozmanitosti ve venkovských oblastech má rozhodující význam to, aby 
rozvoj venkova přispíval k řádnému provádění sítě Natura 2000 a aby převzal odpovědnost za 
odpovídající část sítě. Je nutné zajistit koordinaci se strukturálními programy (EFRR, FS) a 
programem LIFE, aby hrály úlohy, které se vzájemně doplňují, a aby byly řešeny všechny 
potřeby sítě Natura 2000.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí a 
udržitelné obhospodařovaní lesů. V 
programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí a 
udržitelné obhospodařovaní lesů. V 
programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
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podpory pro investice do lesnictví a 
obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy 
podpory pro investice do lesnictví a 
obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy a 
vytváření zemědělsko-lesnických systémů 
spojujících extenzivní zemědělství s 
lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
lesních technologií a zpracování 
lesnických produktů a jejich uvádění na 
trh, jejichž cílem je zlepšení 
hospodářského a environmentálního 
profilu vlastníků lesů, a nevýnosné 
investice, které zvyšují odolnost a 
ekologickou hodnotu lesních ekosystémů.
Podpora by měla zamezit narušení 
hospodářské soutěže a být z hlediska trhu 
neutrální. V důsledku toho by měla být 
uložena omezení týkající se velikosti a 
právního postavení příjemců. Preventivní 
opatření proti požárům by se měla provádět 
v oblastech, které jsou členskými státy 
hodnoceny jako oblasti se středním či 
vysokým rizikem požáru. Všechna 
preventivní opatření by měla být součástí 
plánu na ochranu lesů. Výskyt přírodní 
katastrofy v případě opatření k obnovení 
poškozeného lesnického potenciálu by měl 
být podmíněn úředním uznáním veřejné 
vědecké organizace. Opatření týkající se 
lesnictví by mělo být přijato na základě 
závazků učiněných Unií a členskými státy 
na mezinárodní úrovni a být založeno na 
celostátních nebo regionálních plánech 
členských států pro lesnictví nebo 
rovnocenných nástrojích, které by měly 
brát v úvahu závazky přijaté na 
ministerských konferencích týkajících se 
ochrany lesů v Evropě. Mělo by přispívat k 

podpory pro investice do lesnictví a 
obhospodařovaní lesů. Podpora by měla 
zamezit narušení hospodářské soutěže, 
měla by být z hlediska trhu neutrální a v 
souladu s cíli v oblasti ochrany životního 
prostředí. Lesní hospodářské plány 
obsahující aspekty biologické rozmanitosti 
by se měly vztahovat na všechny lesy, na 
něž jsou v rámci programů rozvoje 
venkova poskytovány finanční prostředky.
V důsledku toho by měla být uložena 
omezení týkající se velikosti a právního 
postavení příjemců. Preventivní opatření 
proti požárům by se měla provádět v 
oblastech, které jsou členskými státy 
hodnoceny jako oblasti se středním či 
vysokým rizikem požáru, a měly by jít nad 
rámec silnic a vodních nádrží; jejich 
součástí by měly být také modernizované 
tradiční postupy. Všechna preventivní 
opatření by měla být povinnou součástí 
každého lesního hospodářského plánu 
v rámci jeho kapitoly o ochraně lesů.
Výskyt přírodní katastrofy v případě 
opatření k obnovení poškozeného 
lesnického potenciálu by měl být podmíněn 
úředním uznáním veřejné vědecké 
organizace. Opatření týkající se lesnictví 
by měla být přijata na základě závazků 
učiněných Unií a členskými státy na 
mezinárodní úrovni a být založena na 
celostátních nebo regionálních plánech 
členských států pro lesnictví nebo 
rovnocenných nástrojích, které by měly 
brát v úvahu závazky přijaté na 
ministerských konferencích týkajících se 
ochrany lesů v Evropě. Podpora opatření 
v oblasti lesnictví by měla být podmíněna 
dodržováním osvědčených postupů v 
oblasti lesnictví. S cílem zajistit, aby 
zalesňování zemědělské půdy bylo v 
souladu s cíli politiky životního prostředí, 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků. V této 
souvislosti by měla zajistit, že každé první 
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provádění strategie Unie v oblasti lesního 
hospodářství. S cílem zajistit, aby 
zalesňování zemědělské půdy bylo v 
souladu s cíli politiky životního prostředí, 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

zalesňování musí být přizpůsobeno 
místním podmínkám, být slučitelné s 
ochranou životního prostředí, musí 
zvyšovat biologickou rozmanitost a 
vysazování stromů musí být zakázáno v 
oblastech s polopřirozenými travinami.

Or. en

Odůvodnění

Lesní hospodářské plány, které zahrnují aspekty biologické rozmanitosti, mají zásadní význam 
pro udržitelné obhospodařování lesů. Rozhodující je, aby preventivní opatření neznamenala 
pouze to, že budou vzaty v potaz způsoby, jak řešit ochranu lesů. Je důležité, aby podpora 
byla poskytována pouze udržitelným postupům v oblasti obhospodařování lesů. Vyskytla se 
celá řada problémů, a proto je nutné, aby některé klíčové záruky byly zahrnuty již do 
základního nařízení.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy a 
genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních veřejných statcích a
službách. Měly by zemědělce a ostatní 
správce půdy dále podporovat v tom, aby 
sloužili společnosti jako celku tím, že 
zavedou nebo budou nadále používat 
zemědělské postupy, které přispívají k 
zmírňování změny klimatu spojené 
s využíváním půdy a přizpůsobování se 
této změně a jsou slučitelné s ochranou a 
zlepšováním životního prostředí, krajiny a 
jejích vlastností, přírodních zdrojů, půdy, 
biologické rozmanitosti a genetické 
rozmanitosti. V této souvislosti by zvláštní 
pozornost měla být věnována ochraně 
genetických zdrojů v zemědělství a dalším 
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přispívat k uhrazení dodatečných nákladů a 
ušlých příjmů v důsledku přijatých závazků 
a měly by zahrnovat pouze závazky nad 
rámec příslušných závazných norem a 
požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima.
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti.
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 25
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření v 
oblasti zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně a 
obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

potřebám zemědělských systémů vysoké 
přírodní hodnoty. Platby by měly přispívat 
k uhrazení dodatečných nákladů a ušlých 
příjmů v důsledku přijatých závazků a 
měly by zahrnovat pouze závazky nad 
rámec příslušných závazných norem a 
požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima.
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti.
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 35
% celkového příspěvku z EZFRV na každý 
program rozvoje venkova na opatření v 
oblasti zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně a 
obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními, plateb 
v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové 
směrnice o vodě, investic ke zvýšení 
odolnosti a ekologické hodnoty lesních 
ekosystémů, lesnicko-environmentálních 
a klimatických služeb a ochrany lesů.
Je třeba věnovat zvláštní pozornost 
přechodu mezi současnými a budoucími 
agroenvironmentálními a klimatickými 
závazky, které přijímají zemědělci a 
správci půdy, a přihlédnout ke změně 
výchozí hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti je již v platnosti ustanovení, že členské státy musí povinně vynaložit minimálně 
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25 %. Je proto důležité zvýšit minimální výdaje z 25 % na 35 %. Výchozí hodnota je právním 
„základem“, z něhož se vypočítávají platby v rámci pilíře 2. Je tudíž důležité, aby byla v pilíři 
2 přijímána opatření překračující rámec podmíněnosti a požadavků ekologizace (zamezení 
dvojím platbám). Jelikož ekologizace již byla zavedena, mění se výchozí hodnota, a proto je 
důležité, aby agroenvironmentální a klimatické závazky překračovaly rámec této výchozí 
hodnoty.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským a 
environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu by mělo být vytvořeno opatření k 
řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí.
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na 
uhrazení pojistného, které platí za 
pojištění úrody, hospodářských zvířat a 
plodin, a rovněž na zřizování vzájemných 
fondů a poskytování kompenzace 
vyplacené z těchto fondů zemědělcům za 
ztráty, které utrpěli v důsledku vypuknutí 
chorob zvířat či rostlin nebo ekologických 
katastrof. Měla by zahrnovat rovněž 
nástroj k stabilizaci příjmu v podobě 
vzájemného fondu poskytujícího podporu 
zemědělcům, kteří se potýkají s výrazným 
poklesem příjmů. Aby bylo zajištěno, že se 
v celé Unii zachází se zemědělci stejně, že 
není narušena hospodářská soutěž a že 
jsou dodržovány mezinárodní závazky 
Unie, měly by být stanoveny zvláštní 
podmínky pro poskytování podpory v 
rámci těchto opatření. Aby bylo zajištěno 
účinné využívání rozpočtových zdrojů 
EZFRV, měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 

vypouští se
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stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

Or. en

Odůvodnění

Není nutné zahrnout do pilíře 2 další podporu příjmu proti rizikům, neboť pilíř 1 již obsahuje 
základ podpory příjmu. Je-li třeba zabývat se řízením rizik v právních textech, měla by být 
tato otázka řešena v rámci pilíře 1. Cílem pilíře 2 je podporovat nebo stimulovat zemědělce, 
aby zvyšovali ekologickou, sociální a hospodářskou odolnost svých zemědělských podniků a 
společenství. Zavedení takových opatření by proto nebylo vhodné.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) S cílem přispět k dosažení cílů EIP v 
oblasti zemědělské produktivity a 
udržitelnosti by měla být vytvořena síť EIP 
k propojení operačních skupin, 
poradenských služeb a výzkumných 
pracovníků podílejících se na provádění 
opatření, jež jsou zaměřena na inovace v 
zemědělství. Tato síť by měla být 
financována jako součást technické pomoci 
na úrovni Unie.

(47) S cílem přispět k dosažení cílů EIP v 
oblasti zemědělské produktivity a 
udržitelnosti by měla být vytvořena síť EIP 
k propojení operačních skupin, 
poradenských služeb, nevládních 
organizací a výzkumných pracovníků 
podílejících se na provádění opatření, jež 
jsou zaměřena na inovace v zemědělství.
Tato síť by měla být financována jako 
součást technické pomoci na úrovni Unie.

Or. en

Odůvodnění

Pro fungování evropského inovačního partnerství je rozhodující, aby nevládní organizace 
měly rovný přístup a vstup do sítě. Není proto důvod, aby nebyly v textu nařízení již v této fázi 
jednoznačně uvedeny.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) podpora organizace potravinového 
řetězce a řízení rizik v zemědělství se 
zaměřením na tyto oblasti:

3) podpora organizace potravinového 
řetězce v zemědělství se zaměřením na tyto 
oblasti:

a) lepší začlenění prvovýrobců do 
potravinového řetězce prostřednictvím 
programů jakosti, podpory na místních 
trzích a v krátkých dodavatelských 
řetězcích, seskupení producentů a 
mezioborových organizací;

a) lepší začlenění prvovýrobců do 
potravinového řetězce prostřednictvím 
programů jakosti, podpory na místních 
trzích a v krátkých dodavatelských 
řetězcích, seskupení producentů a 
mezioborových organizací;

b) podporu řízení rizik v zemědělských 
podnicích;

Or. en

Odůvodnění

Není nutné stanovit v rámci pilíře 2 další podporu proti rizikům, neboť pilíř 1 již obsahuje 
základ podpory příjmu. Je-li třeba zabývat se řízením rizik v právních textech, měla by být 
tato otázka řešena v rámci pilíře 1. Je důležité zdůraznit, že cíl 4 byl stanoven v zájmu 
zajištění environmentálních veřejných statků a služeb.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a 
lesnictví se zaměřením na tyto oblasti:

4) obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a 
lesnictví se zaměřením na zajištění 
environmentálních veřejných statků a 
služeb v těchto oblastech:

Or. en

Odůvodnění

Není nutné v rámci pilíře 2 stanovit další podporu proti rizikům, neboť pilíř 1 již obsahuje 
základ podpory příjmu. Je-li třeba zabývat se řízením rizik v právních textech, měla by být 
tato otázka řešena v rámci pilíře 1. Je důležité zdůraznit, že cíl 4 byl stanoven v zájmu 
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zajištění environmentálních veřejných statků a služeb.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) efektivnější používání vody v 
zemědělství;

a) efektivnější a udržitelnější používání 
vody v zemědělství;

Or. de

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) efektivnější využívání energie v 
zemědělství a při zpracování potravin;

b) efektivnější a udržitelnější využívání 
energie v zemědělství a při zpracování 
potravin;

Or. de

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) rozšíření dostupnosti zdravotnických 
zařízení a zařízení pro preventivní péči 
v oblasti zdravotnictví.

Or. de

Odůvodnění

Podle „strategie Evropa 2020“ lze vytvářet kvalitní pracovní místa (pro lékaře/lékařky, 
lékárníky/lékárnice, ošetřovatele/zdravotní sestry atd.), a tím zajistit vyšší míru 
zaměstnanosti. Tento pozměňovací návrh navíc zajistí přístup ke zdravotnickým službám v 
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regionech.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) řešení úkolů v oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být o úkolech v oblasti životního prostředí, se kterými se potýká 
evropské potravinářské a zemědělské odvětví a jež spadají do priorit 4 a 5 Unie, jasně 
informovány a měly by být vybízeny, aby do programů rozvoje venkova zahrnuly 
podprogramy pro úkoly v oblasti životního prostředí s cílem řešit narůstající problémy se 
zachováním biologické rozmanitosti a jejím zvýšením, s ochranou vodních útvarů, zdravé 
půdy atd.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zemědělským systémům s vysokou 
přírodní hodnotou;

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být o úkolech v oblasti životního prostředí, se kterými se potýká 
evropské potravinářské a zemědělské odvětví a jež spadají do priorit 4 a 5 Unie, jasně 
informovány a měly by být vybízeny, aby do programů rozvoje venkova zahrnuly 
podprogramy pro úkoly v oblasti životního prostředí s cílem řešit narůstající problémy se 
zachováním biologické rozmanitosti a jejím zvýšením, s ochranou vodních útvarů, zdravé 
půdy atd.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Analýza je strukturována podle priorit Unie 
v oblasti rozvoje venkova. V rámci všech 
priorit Unie v oblasti rozvoje venkova se 
posuzují zvláštní potřeby týkající se 
životního prostředí, zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně a 
inovací s cílem určit příslušné reakce v 
těchto dvou oblastech na úrovni 
jednotlivých priorit;

Analýza je strukturována podle priorit Unie 
v oblasti rozvoje venkova a životního 
prostředí a měla by být založena na všech 
stávajících právních předpisech a údajích 
v oblasti životního prostředí. V rámci 
všech priorit Unie v oblasti rozvoje 
venkova se posuzují zvláštní potřeby 
týkající se životního prostředí, zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně a inovací s cílem určit příslušné 
reakce v těchto dvou oblastech na úrovni 
jednotlivých priorit;

Or. en

Odůvodnění

Bez analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je obtížnější vypracovat konkrétní 
opatření. Evropská komise navíc odhaduje, že náklady EU na nedostatečné uplatňování 
právních předpisů v oblasti životního prostředí činí každý rok 50 miliard EUR v podobě 
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nákladů na zdravotní péči a na ochranu životního prostředí. Pro dosažení cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti i mimo oblasti sítě Natura 2000 má klíčový význam zachování a 
podpora zemědělských činností s vysokou přírodní hodnotou, a proto by měly být konkrétně 
uvedeny.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c – podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) ve vztahu prioritám Unie v oblasti 
rozvoje venkova stanovených v programu 
jsou zařazeny příslušné kombinace 
opatření, jež logicky vyplývají z hodnocení 
ex ante podle písmena a) a analýzy podle 
písmena b),

i) ve vztahu ke každé prioritě Unie v 
oblasti rozvoje venkova stanovených v 
programu jsou zařazeny příslušné 
kombinace opatření, jež logicky vyplývají 
z hodnocení ex ante podle písmena a) a 
analýzy podle písmena b), s cílem řešit 
úkoly světového významu v oblasti 
životního prostředí a klimatu; členské 
státy při přípravě svých programů rozvoje 
venkova zohlední opatření přijatá 
v souladu s články 29, 30, 31, 34 a 35 
tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby evropské zemědělské postupy byly v budoucnu mnohem udržitelnější, což 
priority 4 a 5 Unie jednoznačně zohledňují. Je proto zásadní, aby agroenvironmentální-
klimatická opatření, opatření týkající se ekologického zemědělství, sítě Natura 2000 a 
rámcové směrnice o vodě a dobrých životních podmínek zvířat byla ve všech programech EU 
pro rozvoj venkova povinná s cílem komplexně podporovat ekologickou kvalitu a zajistit 
konkurenceschopnost a hospodářskou udržitelnost v jednotlivých členských státech i mezi 
nimi.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c – podbod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) do programu je začleněn vhodný 
přístup k inovacím, životnímu prostředí, 
včetně specifických potřeb oblastí sítě 

iv) do programu je začleněn vhodný 
přístup k inovacím, životnímu prostředí, 
včetně specifických potřeb oblastí sítě 
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Natura 2000, a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně,

Natura 2000, zemědělských činností 
s vysokou přírodní hodnotou, 
ekologického zemědělství, a zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně,

Or. en

Odůvodnění

Bez analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je obtížnější vypracovat konkrétní 
opatření. Evropská komise navíc odhaduje, že náklady EU na nedostatečné uplatňování 
právních předpisů v oblasti životního prostředí činí každý rok 50 miliard EUR v podobě
nákladů na zdravotní péči a na ochranu životního prostředí. Pro dosažení cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti i mimo oblasti sítě Natura 2000 má klíčový význam zachování a 
podpora zemědělských činností s vysokou přírodní hodnotou, a proto by měly být konkrétně 
uvedeny.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) určení partnerů uvedených v článku 5 
nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012] a výsledků konzultací s 
partnery;

o) určení partnerů uvedených v článku 5 
nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012], informací o způsobu 
provádění evropského kodexu chování, 
který stanoví cíle a kritéria podpory 
provádění partnerství uvedeného v článku 
5 nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012], informace o způsobu 
organizace postupů konzultací (nástroje, 
lhůta pro konzultace) a výsledků 
konzultací s partnery;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy prokázaly, že provádění zásady partnerství je transparentní a 
založené na racionálních zásadách. Evropský kodex chování je dobrým odkazem, kterým se 
zajistí, aby všechny zúčastněné strany měly spravedlivou příležitost zapojit se. Členské státy 
by proto měly zveřejňovat nástroje a lhůty konzultací. Tato transparentnost pomůže zajistit 
správný průběh konzultací.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) členské státy zachovají alespoň úsilí, 
které vynakládaly během programového 
období 2007–2013, a musí vynaložit 
minimálně 35 % celkového příspěvku z 
EZFRV na každý program rozvoje 
venkova na opatření v oblasti zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se této 
změně a udržitelného obhospodařování 
půdy, a to prostřednictvím 
agroenvironmentálních-klimatických 
plateb, plateb ekologického zemědělství, 
plateb v rámci sítě Natura 2000 a podle 
rámcové směrnice o vodě, plateb oblastem 
s přírodními nebo jinými zvláštními 
omezeními, investic ke zvýšení odolnosti a 
ekologické hodnoty lesních ekosystémů, 
lesnicko-environmentálních a 
klimatických služeb a ochrany lesů.

Or. en

Odůvodnění

V současném programovém období máme pro osu 2 již stanovené výdaje v minimální výši 
25 %, které by měly být nadále nejen zachovány, ale měly by se zvýšit minimálně na 35 %. 
Měla by být zahrnuta všechna konkrétní environmentální opatření (agroenvironmentální-
klimatická, ekologická, síť Natura 2000, rámcová směrnice o vodě, lesnicko-environmentální 
atd.), avšak nespecifická environmentální opatření (znevýhodněné oblasti) by neměla být 
zohledněna.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. p b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pb) minimální velikost lesnických 
podniků, jejichž podpora bude podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu 
nebo rovnocenného nástroje a zvolených 



PA\897320CS.doc 21/56 PE486.102v01-00

CS

opatření v oblasti biologické rozmanitosti, 
která mají být do tohoto lesního 
hospodářského plánu zahrnuta.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl program rozvoje venkova v souladu se strategií EU pro biologickou rozmanitost, měl 
by jasně uvádět minimální velikost lesnického podniku, jehož podpora bude podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu. Rovněž by mělo být jasné, která opatření v oblasti 
biologické rozmanitosti by měla být zahrnuta do lesního hospodářského plánu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poradenské služby pro zemědělce jsou 
spojeny nejméně s jednou prioritou Unie v 
oblasti rozvoje venkova a zahrnují 
minimálně jeden z těchto prvků:

4. Poradenské služby pro zemědělce jsou 
spojeny nejméně s jednou prioritou Unie v 
oblasti rozvoje venkova a zahrnují tyto 
prvky:

Or. en

Odůvodnění

Aby byly poradenské služby pro zemědělství účinné, musí být ve všech členských státech 
zajištěn přístup k úplným informacím s cílem podporovat přechod k udržitelnějším 
zemědělským postupům. Ekologické zemědělství má dobré předpoklady pro plnění nejen 
environmentálních požadavků a požadavků v oblasti klimatu, ale i dalších požadavků, a pro 
stimulaci udržitelné zemědělské výroby. Ekologické zemědělství je velkým závazkem a 
vyžaduje nové odborné znalosti, a proto musí být v rámci poradenských služeb pro 
zemědělství minimálně výslovně uznáno.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jeden nebo více povinných požadavků 
na hospodaření a/nebo norem dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 

a) povinné požadavky na hospodaření a 
normy dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanovené v 
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stanovených v kapitole I hlavy VI nařízení 
(EU) č. horizontální nařízení/2012;

kapitole I hlavy VI nařízení (EU) č. 
horizontální nařízení/2012;

Or. en

Odůvodnění

Aby byly poradenské služby pro zemědělství účinné, musí být ve všech členských státech 
zajištěn přístup k úplným informacím s cílem podporovat přechod k udržitelnějším 
zemědělským postupům. Ekologické zemědělství má dobré předpoklady pro plnění nejen 
environmentálních požadavků a požadavků v oblasti klimatu, ale i dalších požadavků, a pro 
stimulaci udržitelné zemědělské výroby. Ekologické zemědělství je velkým závazkem a 
vyžaduje nové odborné znalosti, a proto musí být v rámci poradenských služeb pro 
zemědělství minimálně výslovně uznáno.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelný rozvoj hospodářské činnosti
malých zemědělských podniků, které 
vymezily členské státy, a přinejmenším 
zemědělských podniků, které se účastní 
režimu pro malé zemědělce uvedeného v 
hlavě V nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, nebo

d) minimálně udržitelný rozvoj, 
environmentální profil a hospodářskou 
činnost ekologického zemědělství 
uvedeného v nařízení (ES) č. 834/2007 a
malých zemědělských podniků, které 
vymezily členské státy, a přinejmenším 
zemědělských podniků, které se účastní 
režimu pro malé zemědělce uvedeného v 
hlavě V nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, nebo

Or. en

Odůvodnění

Aby byly poradenské služby pro zemědělství účinné, musí být ve všech členských státech 
zajištěn přístup k úplným informacím s cílem podporovat přechod k udržitelnějším 
zemědělským postupům. Ekologické zemědělství má dobré předpoklady pro plnění nejen 
environmentálních požadavků a požadavků v oblasti klimatu, ale i dalších požadavků, a pro 
stimulaci udržitelné zemědělské výroby. Ekologické zemědělství je velkým závazkem a 
vyžaduje nové odborné znalosti, a proto musí být v rámci poradenských služeb pro 
zemědělství minimálně výslovně uznáno.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b – podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zvláštnost konečného produktu v rámci 
těchto režimů je odvozena z jednoznačných 
povinností týkajících se zaručení:

i) zvláštnost konečného produktu v rámci 
těchto režimů je odvozena z jednoznačných 
povinností týkajících se zaručení:

– zvláštních vlastností produktu nebo – zvláštních vlastností produktu nebo
– zvláštních metod zemědělského 
hospodaření nebo výrobních metod nebo

– zvláštních metod zemědělského 
hospodaření nebo výrobních metod nebo 
ekologického zemědělství nebo

– jakosti konečného produktu, která jde 
významně nad rámec norem pro obchodní 
komodity týkajících se veřejného zdraví, 
zdraví zvířat nebo rostlin, dobrých 
životních podmínek zvířat či ochrany 
životního prostředí,

– jakosti konečného produktu, která jde 
významně nad rámec norem pro obchodní 
komodity týkajících se veřejného zdraví, 
zdraví zvířat nebo rostlin, dobrých 
životních podmínek zvířat či ochrany 
životního prostředí, ale také udržitelného 
hospodaření se zdroji, snižování emisí 
CO2 a nepřítomnosti geneticky 
modifikovaných organismů,

Or. de

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 18 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do hmotného majetku Investice do hmotného majetku v zájmu 
udržitelné a zdraví prospěšné výroby, 
která je šetrná ke klimatu a zohledňuje 
dobré životní podmínky zvířat

Or. de
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvyšují celkovou výkonnost 
zemědělského podniku;

a) významně zlepšují zemědělské činnosti 
z hlediska udržitelnosti, prospěšnosti pro 
zdraví a výroby, která je šetrná ke klimatu 
a zohledňuje dobré životní podmínky 
zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se týkají infrastruktury související s 
rozvojem a přizpůsobením zemědělství, 
včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě, 
s pozemkovými úpravami a melioracemi, 
dodávkami energie a vodním 
hospodářstvím; nebo

c) se týkají infrastruktury, která je šetrná 
k životnímu prostředí a souvisí s rozvojem 
a přizpůsobením zemědělství, včetně 
přístupu k zemědělské a lesní půdě, s 
pozemkovými úpravami a melioracemi, 
dodávkami energie a vodním 
hospodářstvím v souladu s prioritami 4 a 
5; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) se týkají využívání opatření pro 
biologickou regulaci jakožto způsobu, jak 
snížit nebo omezit množství škůdců a 
jejich dopady, např. využíváním jejich 
přirozených nepřátel a přírodních 
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rostlinných posilovačů, jestliže jsou tato 
opatření z hlediska ročních výdajů 
nákladnější než chemické přípravky se 
stejnou funkcí.

Or. en

Odůvodnění

Opatření fyzických investic mohou být velmi škodlivá, nejsou-li vyvažována 
environmentálními zárukami. Biologická regulace není v současnosti ve srovnání s běžnými 
pesticidy dostatečně konkurenceschopná. Jedná se však o skutečně inovační způsob, jak 
omezovat používání pesticidů a současně dobře regulovat množství škůdců.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora v rámci tohoto opatření je 
omezena maximálními mírami podpory 
stanovenými v příloze I. Tyto maximální 
míry se mohou zvýšit v případě mladých 
zemědělců, společných investic a 
integrovaných projektů zahrnujících 
podporu v rámci více než jednoho opatření, 
investic v oblastech s významnými 
přírodními omezeními, jež jsou uvedeny v 
čl. 33 odst. 3, a operací podporovaných v 
rámci EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti v souladu s 
mírami podpory stanovenými v příloze I. 
Maximální společná míra podpory však 
nesmí překročit 90 %.

3. Podpora v rámci tohoto opatření je 
omezena maximálními mírami podpory 
stanovenými v příloze I. Tyto maximální 
míry se mohou zvýšit v případě mladých 
zemědělců, ekologických zemědělců a 
zemědělců a správců půdy, kteří aktivně 
investují v zájmu dosažení priorit 4 a 5, 
společných investic a integrovaných 
projektů zahrnujících podporu v rámci více 
než jednoho opatření, investic v oblastech s 
významnými přírodními omezeními, jež 
jsou uvedeny v čl. 33 odst. 3, a operací 
podporovaných v rámci EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti v 
souladu s mírami podpory stanovenými v 
příloze I. Maximální společná míra 
podpory však nesmí překročit 90 %.

Or. en

Odůvodnění

Měla by existovat možnost poskytnout na opatření k dosažení klíčových cílů vymezených v 
prioritách 4 a 5 Unie, které se týkají oblasti životního prostředí a klimatu, a zejména v oblasti 
ekologického zemědělství, až o 20 % vyšší míru podpory pro investice do hmotného majetku.
Je důležité, aby zemědělci, kteří proaktivně reagují na naléhavé problémy v oblasti životního 
prostředí a klimatu, získali k tomuto účelu vyšší míru podpory a aby Unie dala najevo, že 
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životní prostředí a klima jsou jejími skutečnými prioritami.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro lesnické podniky nad určitou 
velikost, kterou ve svých programech určí 
členské státy, se podpora investic do lesní 
půdy podmíní předložením lesního 
hospodářského plánu nebo rovnocenného 
nástroje zahrnujícího opatření v oblasti 
biologické rozmanitosti. Tato opatření v 
oblasti biologické rozmanitosti by měla být 
v souladu s udržitelným 
obhospodařováním lesů vymezeným 
ministerskou konferencí o ochraně lesů 
v Evropě v roce 1993 (dále jen „udržitelné 
obhospodařování lesů“).

Or. en

Odůvodnění

Velmi negativní dopady na biologickou rozmanitost mohou mít především investice do lesní 
půdy.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jsou neproduktivními investicemi, jež 
souvisí s plněním agro- nebo lesnicko-
environmentálních závazků, ochranou 
stavu biologické rozmanitosti druhů a 
přírodních stanovišť, jakož i se zvýšením 
společenské hodnoty oblasti sítě Natura 
2000 nebo jiných oblastí vysoké přírodní 
hodnoty, jež budou vymezeny v programu.

d) jsou neproduktivními investicemi, jež 
souvisí s plněním agro- nebo lesnicko-
environmentálních závazků, ochranou 
stavu biologické rozmanitosti druhů a 
přírodních stanovišť, 
ekologickým/biologickým zemědělstvím a
ochranou zvířat, jakož i se zvýšením 
společenské hodnoty oblasti sítě Natura 
2000 nebo jiných oblastí vysoké přírodní 
hodnoty, jež budou vymezeny v programu; 
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patří sem i investice do zvláštních režimů 
jakosti uvedené v článku 17.

Or. de

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Dříve než členské státy zavedou toto 
opatření, zohlední společenskou situaci 
a environmentální stav v dotčených 
venkovských oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Existuje možnost, že toto opatření pro rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 
bude v celé Evropě využíváno k restrukturalizaci celé řady zemědělských hospodářství a 
venkovských oblastí. Aby se zajistilo, že rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské 
činnosti, který je odpovědný ze sociálního, ekologického a ekonomického hlediska a jenž 
zvyšuje ekonomickou životaschopnost, plní cíle v oblasti životního prostředí a podporuje 
sociální soudržnost společnosti ve venkovských oblastech, musí členské státy nepochybně 
zvážit sociální a environmentální dopady restrukturalizace.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zřizování, zlepšování nebo 
rozšiřování místních základních služeb pro 
venkovské obyvatelstvo, včetně oblasti 
volného času a kultury, a související 
infrastruktury;

d) investice do zřizování, zlepšování nebo 
rozšiřování místních základních služeb pro 
venkovské obyvatelstvo, včetně oblasti 
volného času a kultury, a související 
infrastruktury, především zdravotnických 
zařízení a zařízení pro preventivní péči v 
oblasti zdravotnictví;

Or. de
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Odůvodnění

Podle „strategie Evropa 2020“ lze vytvářet kvalitní pracovní místa (pro lékaře/lékařky, 
lékárníky/lékárnice, ošetřovatele/zdravotní sestry atd.), a tím zajistit vyšší míru 
zaměstnanosti. Tento pozměňovací návrh navíc zajistí přístup ke zdravotnickým službám v 
regionech.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze drobné infrastruktury, kterou každý 
členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 
investic do širokopásmového připojení a
energie z obnovitelných zdrojů stanovit 
zvláštní odchylky od tohoto pravidla. V 
tomto případě se stanoví jednoznačná 
kritéria, která zajistí doplňkovost s 
podporou poskytovanou na základě jiných 
nástrojů Unie.

2. Programy rozvoje venkova však mohou 
v případě investic do širokopásmového 
připojení, energie z obnovitelných zdrojů a 
zdravotnických zařízení a zařízení pro 
preventivní péči v oblasti zdravotnictví 
stanovit zvláštní odchylky od tohoto 
pravidla. V tomto případě se stanoví 
jednoznačná kritéria, která zajistí 
doplňkovost s podporou poskytovanou na 
základě jiných nástrojů Unie.

Or. de

Odůvodnění

Podle „strategie Evropa 2020“ lze vytvářet kvalitní pracovní místa (pro lékaře/lékařky, 
lékárníky/lékárnice, ošetřovatele/zdravotní sestry atd.), a tím zajistit vyšší míru 
zaměstnanosti. Tento pozměňovací návrh navíc zajistí přístup ke zdravotnickým službám v 
regionech.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze drobné infrastruktury, kterou každý 
členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 
investic do širokopásmového připojení a 

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
drobné infrastruktury, kterou každý 
členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 
investic do širokopásmového připojení a 
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energie z obnovitelných zdrojů stanovit 
zvláštní odchylky od tohoto pravidla. V 
tomto případě se stanoví jednoznačná 
kritéria, která zajistí doplňkovost s 
podporou poskytovanou na základě jiných 
nástrojů Unie.

energie z obnovitelných zdrojů, s výjimkou 
neudržitelné výroby biomasy, bioplynu a 
biopaliv s využitím rostlinné produkce, 
stanovit zvláštní odchylky od tohoto 
pravidla. V tomto případě se stanoví 
jednoznačná kritéria, která zajistí 
doplňkovost s podporou poskytovanou na 
základě jiných nástrojů Unie.

Or. en

Odůvodnění

V posledních dvou letech bylo na základě mnoha dalších důkazů prokázáno, že velkokapacitní 
výroba biomasy a biopaliv s využitím rostlinné produkce může být neudržitelná. Je proto 
důležité zdůraznit, že ne všechny projekty velkokapacitní výroby energie z obnovitelných 
zdrojů jsou přínosné nebo udržitelné.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Zvyšování biologické rozmanitosti ve 
venkovských oblastech
1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
týká:
a) vypracování a aktualizace plánů pro 
ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 
a dalších míst vysoké přírodní hodnoty, 
včetně akčních plánů pro ochranu druhů, 
které jsou spojeny s venkovskými 
oblastmi;
b) studií, činnosti zaměřené na zvyšování 
povědomí o životním prostředí a investic 
spojených se zachováním, obnovou a 
rozvojem prvků přírodního dědictví, např. 
obnovou a vytvářením vodních toků nebo 
dalších lineárních a nepřetržitých struktur 
nebo jejich funkce spojovacích ostrůvků, 
které mají zásadní význam pro migraci, 
šíření a výměnu genetické informace 
volně žijících druhů.
2. Investice podle odst. 1 písm. b) jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
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operace prováděny podle plánů pro 
správu nebo dalších plánů pro ochranu 
přírody, souvisí-li investice jednoznačně 
s cíli, jež podporují strategii Unie pro 
biologickou rozmanitost do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Síť Natura 2000, oblasti, kde jsou prováděny zemědělské činnosti s vysokou přírodní 
hodnotou, a rámcová směrnice o vodě vyžadují přijetí zvláštních opatření pro realizaci 
projektů s cílem plnit požadavky, které Unie stanovila ve strategii biologické rozmanitosti a v 
rámcové směrnici o vodě.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 22 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do rozvoje lesních oblastí a 
zlepšování životaschopnosti lesů

Investice do rozvoje ekologicky 
udržitelných lesních oblastí a zlepšování 
životaschopnosti lesů

Or. de

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zalesňování a zakládání lesů; a) ekologicky udržitelné zalesňování a 
ekologicky udržitelné zakládání lesů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění zemědělsko-lesnických 
systémů;

b) zavádění ekologicky udržitelných
zemědělsko-lesnických systémů;

Or. de

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh.

e) investice do ekologicky udržitelných
lesnických technologií a do zpracování 
lesnických produktů a jejich uvádění na 
trh.

Or. de

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu s 
udržitelným obhospodařováním lesů 
vymezeným ministerskou konferencí o 
ochraně lesů v Evropě v roce 19931 (dále 
jen „udržitelné obhospodařování lesů“).

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje zahrnujícího 
opatření v oblasti biologické rozmanitosti
v souladu s udržitelným 
obhospodařováním lesů vymezeným 
ministerskou konferencí o ochraně lesů v 
Evropě v roce 19931 (dále jen „udržitelné 
obhospodařování lesů“).

Or. en
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Odůvodnění

Toto opatření bylo v minulosti často prováděno bez ohledu na životní prostředí. Proto by 
mělo být konkrétně uvedeno, aby se zajistilo, že nedochází k poškozování životního prostředí. 
V zájmu podpory cílů, které EU stanovila ve strategii biologické rozmanitosti, by lesní 
hospodářské plány měly zahrnovat konkrétní opatření v oblasti biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Všechny akce musí být v souladu 
s environmentálními cíli společné 
zemědělské politiky.

Or. en

Odůvodnění

Opatření „Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů“ bylo v 
minulosti často prováděno bez ohledu na životní prostředí, proto by mělo být konkrétně 
uvedeno, aby se zajistilo, že nedochází k poškozování životního prostředí.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Podpora opatření v oblasti lesnictví by 
měla být založena na standardu 
osvědčených postupů v oblasti lesnictví.

Or. en

Odůvodnění

Podpora je poskytována pouze udržitelným postupům obhospodařování lesů.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům, které překračují rámec 
všeobecně zavedeného postupu. Podpora 
se neposkytuje na výsadbu rychle 
rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích, vánočních 
stromků nebo rychle rostoucích stromů 
pěstovaných pro výrobu energie, 
invazivních druhů, které mají negativní 
dopad na biologickou rozmanitost, a 
rovněž na jakoukoli výsadbu, která by 
měla nepříznivý vliv na životní prostředí 
a/nebo biologickou rozmanitost. Podpora 
se obecně neposkytuje na zalesňování, 
které by mělo nepříznivý vliv na životní 
prostředí a/nebo biologickou rozmanitost.
V oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyloučit jakoukoli škodlivou výsadbu jednak nesprávných druhů a jednak na 
nesprávných místech.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy určí oblasti vhodné pro 
zalesnění, aby bylo zajištěno, že výsadba 
nebude mít nepříznivý vliv na životní 
prostředí nebo biologickou rozmanitost.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyloučit jakoukoli škodlivou výsadbu jednak nesprávných druhů a jednak na 
nesprávných místech.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 27 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do nových lesních technologií a 
zpracování lesnických produktů a jejich 
uvádění na trh

Investice do ekologicky udržitelných
lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh

Or. de

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice do 
ekologicky udržitelných lesnických 
technologií nebo zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh. Na území 
Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, 
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Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

menších ostrovů v Egejském moři ve 
smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93 a 
francouzských zámořských departementů 
může být podpora poskytnuta rovněž 
podnikům, které nejsou malými a středními 
podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investice související se zvyšováním 
ekonomické hodnoty lesů se uskuteční na 
úrovni lesnického podniku a mohou 
zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou 
šetrné k půdě a zdrojům.

2. Investice související se zvyšováním 
ekologické hodnoty lesů se uskuteční na 
úrovni lesnického podniku a mohou 
zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou 
šetrné k půdě a zdrojům a jsou zvláště 
cenné z hlediska ochrany životního 
prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) č. 
horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky významně
přesahující rámec příslušných závazných 
norem stanovených podle kapitoly 1 hlavy 
VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a jiných příslušných 
požadavků stanovených podle kapitoly 2 
hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
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závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

Or. de

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření nesmí být 
poskytnuta na závazky, na něž se vztahuje 
opatření týkající se ekologického 
zemědělství.

Podpora v rámci tohoto opatření nesmí být 
poskytnuta na závazky, na něž se vztahuje 
opatření týkající se ekologického 
zemědělství. Podpora v rámci tohoto 
opatření nesmí být poskytnuta na závazky, 
které jsou přínosné pro klima, ale mají 
negativní dopad na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Zaprvé, je důležité, že zahrnutí problematiky klimatu do agroenvironmentálních opatření 
bude mít pozitivní vliv. Zadruhé, existují obavy, že nová výchozí hodnota naruší přechod do 
starých k novým agroenvironmentálním opatřením. Proto je třeba věnovat jim zvláštní 
pozornost, aby se zajistilo, že nedojde k poklesu ve využívání režimů a snížení jejich dopadu.
Zatřetí, je také důležité, že je k dispozici záruka uplatňování těchto opaření až do konce 
programového období.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Na základě hodnocení ex-ante by 
členské státy měly při vývoji nových nebo 
rozvoji stávajících environmentálních 
režimů v rámci příštího programového 
období upřednostňovat 
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agroenvironmentální opatření, která mají 
na úrovni zemědělských podniků a na 
regionální úrovni vyšší environmentální 
profil, aby se zachovala úroveň využívání 
režimů a ještě více zvýšil jejich dopad.

Or. en

Odůvodnění

Zaprvé, je důležité, že zahrnutí problematiky klimatu do agroenvironmentálních opatření 
bude mít pozitivní vliv. Zadruhé, existují obavy, že nová výchozí hodnota naruší přechod do 
starých k novým agroenvironmentálním opatřením. Proto je třeba věnovat jim zvláštní 
pozornost, aby se zajistilo, že nedojde k poklesu ve využívání režimů a snížení jejich dopadu.
Zatřetí, je také důležité, že je k dispozici záruka uplatňování těchto opaření až do konce 
programového období.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. Členské státy do konce 
programového období zemědělcům 
usnadňují jejich zapojení do 
environmentálních režimů, pokud těchto 
cílů ještě nebylo dosaženo.

Or. en

Odůvodnění

Zaprvé, je důležité, že zahrnutí problematiky klimatu do agroenvironmentálních opatření 
bude mít pozitivní vliv. Zadruhé, existují obavy, že nová výchozí hodnota naruší přechod do 
starých k novým agroenvironmentálním opatřením. Proto je třeba věnovat jim zvláštní 
pozornost, aby se zajistilo, že nedojde k poklesu ve využívání režimů a snížení jejich dopadu.
Zatřetí, je také důležité, že je k dispozici záruka uplatňování těchto opaření až do konce 
programového období.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova stanoví způsob, jak toto 
opatření kombinovat s dalšími opatřeními 
uvedenými v tomto nařízení, konkrétně 
v článcích 17, 18, 28, 29, 31, 36, s cílem 
šířit ekologické zemědělství a dosáhnout 
environmentálních cílů a cílů 
hospodářského rozvoje venkova.

Or. en

Odůvodnění

V nařízení by mělo být jednoznačně naznačeno, že příjemci podpory v rámci ekologického 
zemědělství mohou toto opatření týkající se ekologického zemědělství kombinovat s dalším 
opatřením uvedeným v nařízení. Za tím účelem musí členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova navrhnout způsob, jak nejlépe kombinovat opatření v zájmu dosažení cílů 
v oblasti životního prostředí a cílů hospodářského rozvoje venkova s přihlédnutím 
k Evropskému akčnímu plánu pro ekologické potraviny a zemědělství a akčnímu plánu EU 
pro ekologické produkty.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES se 
poskytuje pouze ve vztahu k 
znevýhodněním vyplývajícím z požadavků 
nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle článku 94 a 
přílohy II nařízení Rady (EU) č. 
horizontální nařízení/2012.

3. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES se 
poskytuje pouze ve vztahu k 
znevýhodněním vyplývajícím z požadavků 
nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle článku 94 a 
přílohy II nařízení Rady (EU) č. 
horizontální nařízení/2012 a je podmíněna 
zavedením specifických povinností 
stanovených pro hospodaření, které jsou 
spojeny s dosažením cílů uvedených 
směrnic.
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby toto opatření bylo využíváno i v případě druhů mimo oblasti sítě Natura 2000, 
zejména druhů, které jsou v Evropě skutečně ohroženy. Aby bylo možné tohoto opatření cíleně 
využívat, je důležité jasně stanovit, kterých ohrožených druhů a stanovišť by se mělo týkat. Je 
důležité, aby veškerá podpora přidělená oblastem, na něž se vztahují tyto směrnice, byla 
podmíněna zavedením specifických povinností stanovených pro hospodaření s cílem 
podporovat změny v obhospodařování půdy, které jsou nezbytné v zájmu dosažení cílů 
směrnic.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jiné vymezené chráněné přírodní oblasti 
s environmentálními omezeními platnými 
pro zemědělské činnosti nebo lesy, které 
přispívají k provádění článku 10 směrnice 
92/43/EHS. Tyto oblasti nesmí na jeden 
program rozvoje venkova překročit 5 % 
oblastí sítě Natura 2000, na které se 
vztahuje jeho územní působnost;

b) jiné vymezené chráněné přírodní oblasti 
s environmentálními omezeními platnými 
pro zemědělské činnosti nebo lesy, které 
přispívají ke zvýšení populací druhů 
uvedených v příloze IV směrnice 
92/43/EHS, k provádění článku 10 
směrnice 92/43/EHS a k ochraně všech 
druhů ptáků v souladu s článkem 1 
směrnice 2009/147/ES. Oblasti uvedené 
v tomto písmenu nesmí na jeden program 
rozvoje venkova překročit 7 % oblastí sítě 
Natura 2000, na které se vztahuje jeho 
územní působnost;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby toto opatření bylo využíváno i v případě druhů mimo oblasti sítě Natura 2000, 
zejména druhů, které jsou v Evropě skutečně ohroženy. Aby bylo možné tohoto opatření cíleně 
využívat, je důležité jasně stanovit, kterých ohrožených druhů a stanovišť by se mělo týkat. Je 
důležité, aby veškerá podpora přidělená oblastem, na něž se vztahují tyto směrnice, byla 
podmíněna zavedením specifických povinností stanovených pro hospodaření s cílem 
podporovat změny v obhospodařování půdy, které jsou požadovány v zájmu dosažení cílů 
směrnic.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy zajistí, aby v rámci 
finančního plánu byly předkládány 
oddělené rozpočty pro zemědělské oblasti 
sítě Natura 2000, lesní oblasti sítě Natura 
2000 a platby podle rámcové směrnice o 
vodě.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité získat přehled o výši finančních prostředků, které budou v rámci tohoto opatření 
uvolňovány pro lesní a zemědělské oblasti. Je to z důvodu transparentnosti, neboť dříve se 
jednalo o oddělená opatření.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zemědělské systémy s vysokou přírodní 
hodnotou.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby byly jiné než horské oblasti 
způsobilé pro platby podle článku 32, 
považují se tyto oblasti za oblasti s 
významnými přírodními omezeními, pokud 
nejméně 66 % zemědělsky využité plochy 
splňuje nejméně jedno z kritérií uvedených 

3. Aby byly jiné než horské oblasti 
způsobilé pro platby podle článku 32, 
považují se tyto oblasti za oblasti s 
významnými přírodními omezeními, pokud 
nejméně 50 % zemědělsky využité plochy 
splňuje nejméně jedno z kritérií uvedených 
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v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“). Je nutné 
stanovit možnost uplatňovat nejen 
biofyzikální kritéria uvedená v příloze II, 
ale také další vědecky podložená kritéria 
omezení.

Or. de

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat v rámci tohoto opatření se 
poskytují zemědělcům, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více závazků týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat.

1. Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat v rámci tohoto opatření se 
poskytují zemědělcům, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více závazků týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat a 
významně přesahujících rámec právních 
předpisů.

Or. de

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Platby na základě plochy nebo jiných 
jednotkových nákladů se poskytují ročně 
jako kompenzace za celkové nebo částečné 
dodatečné náklady a ušlé příjmy zemědělců 
v důsledku přijatého závazku. V případě 
potřeby mohou hradit rovněž transakční 
náklady až do výše 20 % prémie vyplacené 
na závazky týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat.

3. Platby na základě plochy nebo jiných 
jednotkových nákladů se poskytují ročně 
jako kompenzace za celkové nebo částečné 
dodatečné náklady a ušlé příjmy zemědělců 
v důsledku přijatého závazku. V případě
potřeby by mohly hradit rovněž transakční 
náklady až do výše 20 % prémie vyplacené 
na závazky týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat. Ke zjištění, zda operace 
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překračují rámec právních předpisů, a ke 
stanovení podpory pro zemědělce je nutné 
používat ukazatele dobrých životních 
podmínek zvířat zaměřené na výsledky.

Or. de

Odůvodnění

I ve „strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro 
období 2012–2015“ se uvádí „možnost používání vědecky podložených ukazatelů dobrých 
životních podmínek zvířat jako prostředku ke zvýšení flexibility a zjednodušení právního 
rámce s cílem zvýšit konkurenceschopnost chovatelů zvířat“.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby se vztahují pouze na závazky nad
rámec příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátním lesním zákonem 
či jinými příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy. Všechny tyto 
požadavky jsou určeny v programu.

2. Platby se vztahují pouze na závazky 
významně přesahující rámec příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátním lesním zákonem či jinými 
příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy. Všechny tyto požadavky jsou 
určeny v programu.

Or. de

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) informací a propagačních činností, 
které souvisejí s vývojem produktů v rámci 
režimů jakosti prostřednictvím 
zemědělských systémů, např. 
ekologického zemědělství a zemědělských 
činností s vysokou přírodní hodnotou;

Or. en
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Odůvodnění

Stávající znění nařízení umožňuje členským státům poskytovat podporu informacím a 
propagačním činnostem seskupení producentů zapojených do režimů jakosti, např. trhu s 
ekologickými produkty. Zahrnutí této podpory do nového nařízení umožní EU podílet se na 
financování činností spojených s rozvojem trhu, které mají zásadní význam pro rozvoj trhu s 
ekologickými produkty. „Podpora celého potravinového řetězce s ekologickými produkty“ by 
mohla vytvořit pobídku ke zvýšení objemu biopotravin ve školních jídelnách a v domovech pro 
seniory.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) podpory v celém potravinovém řetězci 
s ekologickými produkty;

Or. en

Odůvodnění

Stávající znění nařízení umožňuje členským státům poskytovat podporu informacím a 
propagačním činnostem seskupení producentů zapojených do režimů jakosti, např. trhu s 
ekologickými produkty. Zahrnutí této podpory do nového nařízení umožní EU podílet se na 
financování činností spojených s rozvojem trhu, které mají zásadní význam pro rozvoj trhu s 
ekologickými produkty. „Podpora celého potravinového řetězce s ekologickými produkty“ by 
mohla vytvořit pobídku ke zvýšení objemu biopotravin ve školních jídelnách a v domovech pro 
seniory.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje:

vypouští se

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin proti 
hospodářským ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy a 
nákazami zvířat nebo chorobami rostlin či 
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napadením škůdci;
b) finanční příspěvky do vzájemných 
fondů k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;
c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných 
fondů k poskytování kompenzací 
zemědělcům, u nichž došlo k výraznému 
poklesu jejich příjmů.
2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se 
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu s 
vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin nebo ekologickou katastrofou nebo 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.
3. Členské státy zajistí, aby se zabránilo 
nadměrné kompenzaci v důsledku 
kombinace tohoto opatření s jinými 
nástroji podpory členských států nebo 
Unie nebo systémy soukromého pojištění.
Při odhadu úrovně příjmů zemědělců se 
rovněž musí zohlednit přímá podpora 
příjmů obdržená z Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci.
4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
90 týkající se minimální a maximální 
doby trvání komerčních půjček pro 
vzájemné fondy podle čl. 39 odst. 3 písm. 
b) a čl. 40 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Není nutné zahrnout do pilíře 2 další podporu proti rizikům, neboť pilíř 1 již obsahuje základ 
podpory příjmu. Cílem pilíře 2 je pobízet zemědělce a správce půdy ve venkovských 
oblastech, aby se zapojili do lepšího a odolnějšího agroenvironmentálního systému. Je-li 
zapotřebí přijmout opatření k řízení rizik, měla by být spolu s všeobecnými režimy podpory 
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příjmu součástí pilíře 1.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, 
které zahrnují ztráty způsobené 
nepříznivým klimatickým jevem nebo 
chorobou zvířat či chorobou rostlin nebo 
napadením škůdci nebo opatřením 
přijatým v souladu se směrnicí 
2000/29/ES na eradikaci nebo zastavení 
choroby rostlin nebo škůdce, které zničí 
více než 30 % průměrné roční produkce 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletý průměr stanovený na 
základě předcházejícího pětiletého období 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

vypouští se

2. Výskyt nepříznivého klimatického jevu 
nebo choroby zvířat či choroby rostlin 
nebo napadení škůdci musí být úředně 
uznán příslušným orgánem dotyčného 
členského státu. Členské státy mohou 
případně předem stanovit kritéria, na 
jejichž základě se bude mít za to, že došlo 
k úřednímu uznání.
3. Pojistné plnění představuje kompenzaci 
maximálně za celkové náklady spojené 
s nahrazením ztrát podle čl. 37 odst. 1 
písm. a) a nevyžaduje ani neurčuje druh 
nebo množství budoucí produkce. Členské 
státy mohou omezit částku pojistného, na 
které lze poskytnout podporu, použitím 
příslušných stropů.
4. Podpora je omezena maximální mírou 
stanovenou v příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pilíře 2 je pobízet zemědělce a správce půdy ve venkovských oblastech, aby se zapojili 
do lepších a odolnějších agroenvironmentálních systémů. Opatření k řízení rizik by dále 
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omezila finanční prostředky pro rozvoj venkova, jež je nezbytně nutné investovat do 
udržitelných postupů.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byl vzájemný fond způsobilý pro 
podporu, musí:

vypouští se

a) být akreditován příslušným orgánem v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy;
b) mít transparentní politiku, pokud jde o 
platby do fondu a výběry z fondu;
c) mít jednoznačná pravidla pro přidělení 
odpovědnosti za vzniklé dluhy.
2. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.
3. Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 
odst. 1 písm. b) se mohou vztahovat pouze 
na:
a) správní náklady na zřízení vzájemného 
fondu rozložené na maximálně tři roky, 
které se postupně snižují;
b) částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům.
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize. Do 
počátečního základního kapitálu se nesmí 
přispívat z veřejných prostředků.
4. Pokud jde o choroby zvířat, finanční 
kompenzaci podle článku 37 odst. 1 písm. 
b) lze poskytnout pouze v případě chorob 
uvedených na seznamu chorob zvířat 
vypracovaném Světovou organizací pro 
zdraví zvířat a/nebo seznamu nákaz v 
příloze rozhodnutí 90/424/EHS.
5. Podpora je omezena maximální mírou 
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podpory stanovenou v příloze I.
Členské státy mohou omezit náklady, 
které jsou způsobilé pro podporu, 
použitím:
a) stropů pro každý fond;
b) přiměřených stropů na jednotku.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pilíře 2 je pobízet zemědělce a správce půdy ve venkovských oblastech, aby se zapojili 
do lepších a odolnějších agroenvironmentálních systémů. Opatření k řízení rizik by dále 
omezila finanční prostředky pro rozvoj venkova, jež je nezbytně nutné investovat do 
udržitelných postupů.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

vypouští se

2. Aby byl vzájemný fond způsobilý pro 
podporu, musí:
a) být akreditován příslušným orgánem v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy;
b) mít transparentní politiku, pokud jde o 
platby do fondu a výběry z fondu;
c) mít jednoznačná pravidla pro přidělení 
odpovědnosti za vzniklé dluhy.
3. Členské státy stanoví pravidla pro 
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zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.
4. Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 
odst. 1 písm. c) se mohou vztahovat pouze 
na částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům.
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize. Do 
počátečního základního kapitálu se nesmí 
přispívat z veřejných prostředků.
5. Podpora je omezena maximální mírou 
stanovenou v příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pilíře 2 je pobízet zemědělce a správce půdy ve venkovských oblastech, aby se zapojili 
do lepších a odolnějších agroenvironmentálních systémů. Opatření k řízení rizik by dále 
omezila finanční prostředky pro rozvoj venkova, jež je nezbytně nutné investovat do 
udržitelných postupů. Měla by být naopak rozvíjena tržní opatření v rámci pilíře 1 s cílem 
umožnit stabilizaci trhu a zajistit spravedlivé ceny pro zemědělce a producenty.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporu činností týkajících se 
alternativních produktů k lidské spotřebě, 
vzdělávacích iniciativ a iniciativ 
podporujících zapojení v zájmu podpory 
zdraví, činností týkajících se zajištění 
potravinové soběstačnosti a činností 
týkajících se aspektů kvality potravin a 
dobrých životních podmínek zvířat.

Or. de



PA\897320CS.doc 49/56 PE486.102v01-00

CS

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí.

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí. Podpora je poskytována 
výhradně investicím, které podstatně 
přispívají k ochraně životního prostředí a 
klimatu a dobrým životním podmínkám 
zvířat a významně přesahují rámec 
právních předpisů. 

Or. de

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 51 odst. 1 se zřizuje síť 
EIP s cílem podporovat EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
podle článku 61. Tato síť umožní propojení 
operačních skupin, poradenských služeb a 
výzkumných pracovníků.

1. V souladu s čl. 51 odst. 1 se zřizuje síť 
EIP s cílem podporovat EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
podle článku 61. Tato síť umožní propojení 
operačních skupin, poradenských služeb, 
nevládních organizací a výzkumných 
pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Pro fungování evropského inovačního partnerství je rozhodující, aby nevládní organizace 
měly rovný přístup a vstup do sítě. Není proto důvod, aby nebyly v textu nařízení již v této fázi 
jednoznačně uvedeny.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejméně 5 % celkového příspěvku z 
EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno pro iniciativu Leader.

5. Nejméně 25 % celkového příspěvku z 
EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno pro opatření priority 6, přičemž 
pro iniciativu Leader musí být vyčleněno 
nejméně 5 % celkového příspěvku 
z EZFRV.

Or. de

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Nejméně 35 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno na zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně a udržitelné 
obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických plateb, plateb ekologického 
zemědělství, plateb v rámci sítě Natura 
2000 a podle rámcové směrnice o vodě,
plateb oblastem s přírodními nebo jinými 
zvláštními omezeními, investic ke zvýšení 
odolnosti a ekologické hodnoty lesních 
ekosystémů, lesnicko-environmentálních 
a klimatických služeb a ochrany lesů.
Členské státy také zachovají alespoň úsilí, 
které vynakládaly během programového 
období 2007–2013.

Or. en

Odůvodnění

V současném programovém období máme pro osu 2 již stanovené výdaje v minimální výši 
25 %, které by se měly navýšit na 35 %. Měla by být zahrnuta všechna konkrétní 
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environmentální opatření (agroenvironmentální-klimatická, ekologická, síť Natura 2000, 
rámcová směrnice o vodě, lesnicko-environmentální atd.).

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Článek 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční prostředky převedené do EZFRV 
při použití čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012 jsou vyhrazeny pro 
operace, které významně přispívají k 
inovacím, jež jsou důležité pro 
zemědělskou produktivitu a udržitelnost, 
včetně zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně.

Finanční prostředky převedené do EZFRV 
při použití čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012 jsou vyhrazeny pro 
operace, které významně přispívají k 
inovacím, jež jsou důležité pro 
zemědělskou produktivitu a udržitelnost, 
včetně zmírňování změny klimatu a/nebo
přizpůsobování se této změně. Inovativní 
opatření by také měla přispívat k větší 
udržitelnosti zemědělských činností 
z hlediska životního prostředí a ke 
zlepšení potravinového řetězce a v žádném 
případě by neměla bránit dosažení 
environmentálních cílů společné 
zemědělské politiky nebo výsledků jiných 
opatření v oblasti životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Z předchozích zkušeností jsme se poučili, že musíme být velice opatrní, pokud jde o inovativní 
opatření bez environmentálních záruk.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán a monitorovací výbor 
sledují každý program rozvoje venkova 
pomocí finančních ukazatelů a ukazatelů 
souvisejících s výstupy a výsledky.

2. Řídící orgán a monitorovací výbor 
sledují každý program rozvoje venkova 
pomocí finančních ukazatelů a ukazatelů 
souvisejících s výstupy, dopady a 
výsledky.
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Or. en

Odůvodnění

Pro měření skutečných dopadů programů rozvoje venkova je zapotřebí ukazatelů 
souvisejících s dopady.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha I – řádka „Čl. 18 odst. 3“ – sloupec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělství Zemědělství
částky způsobilých investic v méně 
rozvinutých regionech

částky způsobilých investic v méně 
rozvinutých regionech

částky způsobilých investic v 
nejvzdálenějších regionech

částky způsobilých investic v 
nejvzdálenějších regionech

částky způsobilých investic na menších 
ostrovech v Egejském moři

částky způsobilých investic na menších 
ostrovech v Egejském moři

částky způsobilých investic v ostatních 
regionech

částky způsobilých investic v ostatních 
regionech

Pokud maximální kombinovaná podpora 
nepřekročí 90 %, mohou se výše uvedené 
sazby zvýšit o 20 % pro:

Pokud maximální kombinovaná podpora 
nepřekročí 90 %, mohou se výše uvedené 
sazby zvýšit o 20 % pro:

– mladé zemědělce zakládající podnik – mladé zemědělce zakládající podnik
– společné investice a integrované projekty – společné investice a integrované projekty
– oblasti čelící přírodním omezením podle 
článku 33

– oblasti čelící přírodním omezením podle 
článku 33

– operace podporované v rámci EIP – operace podporované v rámci EIP
- ekologické zemědělce
- opatření k dosažení cílů sítě Natura 2000 
a rámcové směrnice o vodě
- agroenvironmentální režimy

Zpracování produktů podle přílohy I a 
jejich uvádění na trh

Zpracování produktů podle přílohy I a 
jejich uvádění na trh

částky způsobilých investic v méně 
rozvinutých regionech

částky způsobilých investic v méně 
rozvinutých regionech

částky způsobilých investic v 
nejvzdálenějších regionech

částky způsobilých investic v 
nejvzdálenějších regionech

částky způsobilých investic na menších 
ostrovech v Egejském moři

částky způsobilých investic na menších 
ostrovech v Egejském moři

částky způsobilých investic v ostatních 
regionech

částky způsobilých investic v ostatních 
regionech

Pokud maximální kombinovaná podpora 
nepřekročí 90 %, mohou se výše uvedené 

Pokud maximální kombinovaná podpora 
nepřekročí 90 %, mohou se výše uvedené 
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sazby zvýšit o 20 % pro operace 
podporované v rámci EIP

sazby zvýšit o 20 % pro operace 
podporované v rámci EIP

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha I – řádka „Čl. 31 odst. 7“

Znění navržené Komisí
Čl. 31 
odst. 
7

Platby v rámci sítě 
Natura 2000 a podle 
rámcové směrnice o 
vodě

500(*) Maximální částka na 
hektar ročně v prvním 
období nepřesahujícím 
pět let

200(*) Maximální částka na 
hektar ročně

50 Minimální částka na 
hektar ročně u plateb 
podle rámcové směrnice 
o vodě

Pozměňovací návrh
31(7) Platby v rámci sítě 

Natura 2000 a podle 
rámcové směrnice o 
vodě

500(*) Maximální částka na 
hektar ročně

50 Minimální částka na 
hektar ročně u plateb 
podle rámcové směrnice 
o vodě

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důvod, proč by na toto opatření měl být vyčleněn menší objem peněžních 
prostředků nebo proč by pro tento objem měla být stanovena lhůta. Je-li nutné využít 
opatření, budou vypočítána na základě ušlého příjmu / vzniklých nákladů a následně by měla 
být stanovena na rozumné úrovni. Pro takovou diskriminaci neexistují žádné důkazy.
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha I – řádka „Čl. 32 odst. 3“

Znění navržené Komisí
Čl. 32 
odst. 3

Platby pro oblasti s 
přírodními či jinými 
zvláštními omezeními

25 Minimální částka na 
hektar ročně

250(*) Maximální částka na 
hektar ročně

300(*) Maximální částka na 
hektar ročně v horských 
oblastech podle čl. 46 
odst. 2

Pozměňovací návrh
Čl. 32 
odst. 3

Platby pro oblasti s 
přírodními či jinými 
zvláštními omezeními

25 Minimální částka na 
hektar ročně

250(*) Maximální částka na 
hektar ročně

350(*) Maximální částka na 
hektar ročně v horských 
oblastech1

1 Tato maximální částka 
může být v případě 
jednotlivých 
zemědělských podniků 
vyšší, pokud nebude 
v průměru za celou
oblast překročena.

Or. de

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha III – podprogramy 5 a 6 (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řešení úkolů v oblasti životního prostředí:
Předávání znalostí a informační akce
Poradenské, řídicí a pomocné služby pro 



PA\897320CS.doc 55/56 PE486.102v01-00

CS

zemědělství
Agroenvironmentální-klimatická opatření
Ekologické zemědělství
Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle 
rámcové směrnice o vodě
Spolupráce
Investice do hmotného majetku
Zachování zemědělských systémů 
s vysokou přírodní hodnotou:
Předávání znalostí a informační akce
Poradenské, řídicí a pomocné služby pro 
zemědělství
Režimy jakosti zemědělských produktů a 
potravin
Agroenvironmentální-klimatická opatření
Ekologické zemědělství
Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle 
rámcové směrnice o vodě
Zvyšování biologické rozmanitosti ve 
venkovských oblastech
Spolupráce
Investice do hmotného majetku

Or. en

Odůvodnění

Tato opatření by měla být výslovně zdůrazněna jakožto klíčová opatření podprogramu pro 
zemědělské systémy s vysokou přírodní hodnotou v rámci programů rozvoje venkova s cílem 
poskytnout zemědělcům nezbytnou podporu a nástroje pro zachování a rozšíření některých 
našich nejcennějších evropských zemědělských systémů.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha V – opatření č. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření s obzvláštním významem pro 
podporu organizace potravinového řetězce 
a řízení rizik v zemědělství

vypouští se

Článek 19 Obnovení potenciálu 
zemědělské produkce poškozeného 
přírodními katastrofami a katastrofickými 
událostmi a zavedení vhodných 
preventivních opatření
Článek 25 Předcházení poškozování lesů 
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lesními požáry a přírodními katastrofami 
a katastrofickými událostmi a obnova 
poškozených lesů
Článek 28 Zřizování seskupení 
producentů
Článek 34 Dobré životní podmínky zvířat 
Článek 37 Řízení rizik 
Článek 38 Pojištění úrody, hospodářských 
zvířat a plodin
Článek 39 Vzájemné fondy pro choroby 
zvířat a choroby rostlin a ekologické
Článek 40 Nástroj k stabilizaci příjmu

Or. en

Odůvodnění

Cílem pilíře 2 je pobízet zemědělce a správce půdy ve venkovských oblastech, aby se zapojili 
do lepších a odolnějších agroenvironmentálních systémů. Opatření k řízení rizik by dále 
omezila finanční prostředky pro rozvoj venkova, jež je nezbytně nutné investovat do 
udržitelných postupů.


