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Pozměňovací návrh 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby vypracovala 
všeobecnou strategii pro přechodné 
znevýhodněné oblasti, která by snížila 
existující nerovnosti mezi členskými státy, 
pokud jde o pomoc poskytovanou těmto 
oblastem;

1. žádá Komisi, aby vypracovala 
všeobecnou strategii pro přechodné 
znevýhodněné oblasti, přizpůsobenou 
místním potřebám, která by snížila 
existující nerovnosti mezi členskými státy, 
pokud jde o pomoc poskytovanou těmto 
oblastem a navrhuje, aby zemědělci ve 
znevýhodněných oblastech byli 
podporováni ve vytváření sdružení, což by 
jim umožnilo získat přiměřené prostředky 
pro obdělávání jejich půdy a pro zlepšení 
výnosů ze zemědělské produkce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby vypracovala 
všeobecnou strategii pro přechodné 
znevýhodněné oblasti, která by snížila 
existující nerovnosti mezi členskými státy, 
pokud jde o pomoc poskytovanou těmto 
oblastem;

1. žádá Komisi, aby vypracovala 
všeobecnou strategii pro přechodné 
znevýhodněné oblasti, která by snížila 
existující nerovnosti mezi členskými státy, 
pokud jde o pomoc poskytovanou těmto 
oblastem, a také aby vypracovala přesnou 
definici přechodných oblastí, zejména
z hlediska přechodných lhůt;

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. součástí této strategie pro 
znevýhodněné oblasti EU musí být boj 
proti vysídlování venkovských oblastí;
domnívá se, že je nezbytné zohlednit 
kritérium vysídlování v „dolaďování“, jež 
by měly členské státy uskutečnit
v okamžiku vypracování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí;

2. domnívá se, že je nezbytné zohlednit 
nejen biofyzikální kritéria, ale také 
některá socio-ekonomická kritéria
v „dolaďování“, jež by měly členské státy 
uskutečnit v okamžiku vypracování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí;
zejména zastává názor, že situace ostrovní 
povahy, velmi nízké hustoty obyvatelstva
a velkého odloučení oblastí spotřeby jsou 
také příčinou přírodních znevýhodnění, 
jež by měla být brána v potaz;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Markus Pieper, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. součástí této strategie pro 
znevýhodněné oblasti EU musí být boj 
proti vysídlování venkovských oblastí; 
domnívá se, že je nezbytné zohlednit 
kritérium vysídlování v „dolaďování“, jež 
by měly členské státy uskutečnit
v okamžiku vypracování mapy
přechodných znevýhodněných oblastí;

2. zdůrazňuje, že každý členský stát je 
oprávněn pomocí přesného zhodnocení
a poté, co vezme v úvahu osm 
biofyzikálních kritérií, a na základě 
národních kritérií, provést „doladění“ 
znevýhodněných oblastí a zohlednit 
kritérium vysídlování v „dolaďování“,
v okamžiku vypracování map přechodných 
znevýhodněných oblastí;

Or. de
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Pozměňovací návrh 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. součástí této strategie pro znevýhodněné 
oblasti EU musí být boj proti vysídlování 
venkovských oblastí; domnívá se, že je 
nezbytné zohlednit kritérium vysídlování
v „dolaďování“, jež by měly členské státy 
uskutečnit v okamžiku vypracování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí;

2. žádá Komisi, aby vypracovala v úzké 
souvislosti se strategií pro znevýhodněné 
oblasti EU strategii boje proti vysídlování 
venkovských oblastí, jež uloží kritérium 
vysídlování v „dolaďování“, jež by měly 
členské státy uskutečnit v okamžiku 
vypracování mapy přechodných 
znevýhodněných oblastí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. součástí této strategie pro znevýhodněné 
oblasti EU musí být boj proti vysídlování 
venkovských oblastí; domnívá se, že je 
nezbytné zohlednit kritérium vysídlování
v „dolaďování“, jež by měly členské státy 
uskutečnit v okamžiku vypracování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí;

2. součástí této strategie pro znevýhodněné 
oblasti EU musí být boj proti vysídlování 
venkovských oblastí; domnívá se, že je 
nezbytné zohlednit kritérium vysídlování
v „dolaďování“, jež by měly členské státy 
uskutečnit v okamžiku vypracování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí; 
zdůrazňuje, že nárůst vysídlování zhoršuje 
přírodní znevýhodnění zemědělských 
oblastí a umocňuje také nevýhody 
zemědělství v těchto oblastech.

Or. es
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Pozměňovací návrh 7
Franz Obermayr 

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. součástí této strategie pro znevýhodněné 
oblasti EU musí být boj proti vysídlování 
venkovských oblastí; domnívá se, že je 
nezbytné zohlednit kritérium vysídlování
v „dolaďování“, jež by měly členské státy 
uskutečnit v okamžiku vypracování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí;

2. žádá, aby součástí této strategie pro 
znevýhodněné oblasti EU byl boj proti 
vysídlování venkovských oblastí, což je 
nezbytné pro zohlednění kritéria
vysídlování v „dolaďování“, jež by měly 
členské státy uskutečnit v okamžiku 
vypracování mapy přechodných 
znevýhodněných oblastí;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. součástí této strategie pro znevýhodněné 
oblasti EU musí být boj proti vysídlování 
venkovských oblastí; domnívá se, že je 
nezbytné zohlednit kritérium vysídlování
v "dolaďování", jež by měly členské státy 
uskutečnit v okamžiku vypracování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí;

2. součástí této strategie pro znevýhodněné 
oblasti EU musí být boj proti vysídlování 
venkovských oblastí; domnívá se, že je 
nezbytné v zájmu znevýhodněných oblastí 
zohlednit kritérium vysídlování
v "dolaďování", jež by měly členské státy 
uskutečnit v okamžiku vypracování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí;

Or. cs

Pozměňovací návrh 9
Markus Pieper, Manfred Weber

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

2a. domnívá se, že oblasti, ve kterých není 
splněno osm biofyzikálních kritérií a kde 
shoda se všemi kritérii, i když lehce pod 
hranicí, nicméně vykazuje při shrnutí 
všech okolností vážné znevýhodnění, musí 
být také uznány jako oblasti s přírodním 
znevýhodněním;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. potvrzuje, že určování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí se 
může provést na základě osmi 
biofyzikálních kritérií Společenství při 
zohlednění některých objektivních 
vnitrostátních kritérií, což by umožnilo 
vzít v úvahu národní a regionální situaci
v každé zemi;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Markus Pieper, Manfred Weber

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že nový režim by mohl 
umožňovat přesun pomoci z jedné oblasti 
do druhé, a proto by bylo třeba, aby se 
územím, jež přijdou o statut přechodné

3. domnívá se, že oblastem, které přijdou
o statut znevýhodněné oblasti novým 
režimem, nebo ve kterých došlo
k nepoměrnému přemístění, musí být 
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znevýhodněné oblasti, poskytlo dostatečně 
dlouhé přechodné období na přizpůsobení 
se nové situaci;

poskytnuto dostatečně dlouhé přechodné 
období na přizpůsobení se nové situaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. nový režim by mohl umožňovat přesun 
pomoci z jedné oblasti do druhé, a proto by 
bylo třeba, aby se územím, jež přijdou
o statut přechodné znevýhodněné oblasti, 
poskytlo dostatečně dlouhé přechodné 
období na přizpůsobení se nové situaci;

3. nový režim by mohl umožňovat přesun 
pomoci z jedné oblasti do druhé, a proto by 
bylo třeba, aby se územím, jež přijdou
o statut přechodné znevýhodněné oblasti, 
poskytlo dostatečně dlouhé přechodné 
období na přizpůsobení se nové situaci;
v průběhu tohoto přechodného období je 
vhodné otestovat biofyzikální kritéria 
navržená Komisí, aby se ověřila jejich 
vhodnost vzhledem k různým 
ekosystémům a typům klimatu v Evropské 
unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. nový režim by mohl umožňovat přesun 
pomoci z jedné oblasti do druhé, a proto by 
bylo třeba, aby se územím, jež přijdou
o statut přechodné znevýhodněné oblasti, 
poskytlo dostatečně dlouhé přechodné 
období na přizpůsobení se nové situaci;

3. nový režim by mohl umožňovat přesun 
pomoci z jedné oblasti do druhé, v úzkém 
vztahu k místním potřebám, a proto by 
bylo třeba, aby se územím, jež přijdou
o statut přechodné znevýhodněné oblasti, 
poskytlo dostatečně dlouhé přechodné 
období na přizpůsobení se nové situaci;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby při vymezování 
znevýhodněných oblastí zohlednila 
všechna stanoviska, jež v rámci veřejných 
konzultací vyjádřily státy, regionální
a místní orgány a příslušná zemědělská 
sdružení;

4. vyzývá Komisi, aby při vymezování 
znevýhodněných oblastí vzala v úvahu
strategie regionálních a místních orgánů 
členských států a také návrhy příslušných 
zemědělských sdružení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby vymezila oblasti 
vzájemného působení mezi pomocí pro 
oblast s přírodním znevýhodněním
a ostatními dotacemi poskytovanými 
zemědělcům, zejména v případě nových 
členských států, jež mají významné 
zemědělské odvětví a jež čítají větší 
množství oblastí s přírodním 
znevýhodněním, než je průměr EU, což by 
jim umožnilo udržitelné hospodaření
s půdou a překonání období krize;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 16
Manfred Weber, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, aby byla při určování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí 
objektivně zohledněna národní kritéria, jež 
by umožnila přizpůsobit definici těchto 
oblastí národní a regionální situaci v každé 
zemi;

5. trvá na tom, aby byla při určování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí 
objektivně zohledněna národní kritéria, jež 
by umožnila přizpůsobit definici těchto 
oblastí národní a regionální situaci v každé 
zemi v rámci globální strategie Komise;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
François Alfonsi 

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, aby byla při určování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí 
objektivně zohledněna národní kritéria, 
jež by umožnila přizpůsobit definici těchto 
oblastí národní a regionální situaci v každé 
zemi;

5. trvá na tom, aby byla při určování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí 
objektivně zohledněna místní flexibilita 
prostřednictvím kritérií, jež by umožnila 
přizpůsobit definici těchto oblastí národní
a regionální situaci v každé zemi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, aby byla při určování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí 
objektivně zohledněna národní kritéria, jež 
by umožnila přizpůsobit definici těchto 

5. trvá na tom, aby byla při určování mapy 
přechodných znevýhodněných oblastí 
objektivně zohledněna národní kritéria, jež 
by umožnila přizpůsobit definici těchto 
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oblastí národní a regionální situaci v každé 
zemi;

oblastí národní a regionální situaci v každé 
zemi v úzké souvislosti s místními 
programy rozvoje venkova;

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá, aby v rámci "dolaďování"
v těchto oblastech nebyly automaticky 
vylučovány ty oblasti, jež překonaly 
znevýhodněné půdní podmínky 
agronomickými postupy, zejména v oblasti
s nízkou výkonností zemědělství nebo
s nedostatečnými výrobními alternativami.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 20
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá, aby v rámci „dolaďování“ v těchto 
oblastech nebyly automaticky vylučovány
ty oblasti, jež překonaly znevýhodněné 
půdní podmínky agronomickými postupy, 
zejména oblasti s nízkou výkonností 
zemědělství nebo s nedostatečnými 
výrobními alternativami.

6. žádá, aby v rámci „dolaďování“ v těchto 
oblastech byly vylučovány pouze
v závislosti na výsledcích hodnocení 
dopadu z dlouhodobého hlediska ty 
oblasti, jež překonaly znevýhodněné půdní 
podmínky agronomickými postupy, 
zejména oblasti s nízkou výkonností 
zemědělství nebo s nedostatečnými 
výrobními alternativami.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 21
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že dotace poskytnuté 
oblastem s přírodním znevýhodněním 
musí být navýšeny a že musí přednostně 
podporovat produktivní zemědělské 
činnosti. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby také zahájila 
přezkum režimu uplatňovaného na oblasti 
postižené zvláštními nevýhodami, 
vzhledem k tomu, že současná definice 
nepočítá s některými přírodními 
znevýhodněními, jež ztěžují činnost 
zemědělců, jako je ostrovní povaha, 
okrajovost a odloučení, které jsou 
charakteristické pro určité oblasti 
Evropské unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)



AM\803600CS.doc 13/13 PE438.451v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá, aby v případě technických 
postupů určených k vyrovnání přírodních 
znevýhodnění nebyly brány v úvahu jen 
krátkodobé výhody, ale aby tyto postupy 
byly také podrobeny přezkoumání
z hlediska udržitelnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje potřebu zlepšit koordinaci 
mezi různými politikami Společenství, 
zejména mezi zemědělskou politikou
a politikami soudržnosti, s cílem posílit 
soudržnost mezi nimi a zajistit 
harmoničtější rozvoj znevýhodněných 
oblastí;

Or. es


