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Pozměňovací návrh 1
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

1. domnívá se, že vzhledem k obavám 
spojeným se zajišťováním dodávek 
potravin v Evropské unii i ve světovém 
měřítku a vzhledem ke globalizaci
a nárůstu cen potravin potřebují Evropa
a její regiony novou a silnou SZP, která 
podpoří vyvážený a udržitelný rozvoj
a zlepší konkurenceschopnost na 
mezinárodním trhu, bude více tržně 
zaměřena, zároveň však také bude v celé 
Evropské unii chránit zemědělskou 
výrobu, bude brát v potaz veřejné statky,
a to včetně zajišťování dodávek potravin, 
zachování biologické rozmanitosti
a ochranu půdy, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti, a že se SZP stane 
udržitelnější, vyváženější, cílenější, 
jednodušší a účinnější, a bude tak lépe 
odpovídat potřebám a očekáváním občanů 
Evropské unie;

Or. lt

Pozměňovací návrh 2
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
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podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti, k čemuž je nutné posílit 
koordinaci a soudržnost mezi politikou 
soudržnosti a společnou zemědělskou 
politikou, zejména pomocí společného 
strategického rámce pro finanční 
prostředky Evropské unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát 
v potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude brát v potaz veřejné statky, a to 
včetně zajišťování dodávek potravin, 
zachování biologické rozmanitosti, 
podporování menších forem ekologického 
zemědělství, dobrých životních podmínek 
zvířat, udržitelného vodního a lesního 
hospodářství a bude přispívat k posilování 
soudržnosti a většímu společenskému 
uznání významu zemědělských povolání;

Or. de
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Pozměňovací návrh 4
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, 
zemědělcům zajistí důstojné příjmy
a spotřebitelům kvalitní potraviny, bude 
brát v potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

1. domnívá se, že Evropa a její regiony, 
především regiony nejvzdálenější,
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, ochrany 
klimatu, zachování biologické 
rozmanitosti, řádného vodního a lesního 
hospodářství a udržitelného rozvoje 
založeného na vzdělávání a znalostech,
a bude přispívat k posilování soudržnosti
a vykazování výdajů SZP bude mít pro 
občany srozumitelnou a průkaznou 
formu;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát 
v potaz veřejné statky, a to včetně
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří do budoucna zaměřený rozvoj 
zemědělství a bude brát v potaz veřejné 
statky, především zajišťování dodávek 
potravin a jejich kvalitu, zachování 
biologické rozmanitosti, vodní, půdní
a lesní hospodářství šetrné ke zdrojům,
a udržitelný rozvoj založený na vzdělávání
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rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání,
znalostech a inovacích, a bude přispívat k 
posilování soudržnosti a k vyváženému 
územnímu rozvoji všech regionů EU za 
pomoci zemědělství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 

1. domnívá se, že Evropa a její regiony 
potřebují novou a silnou SZP, která 
podpoří rozvoj a zlepší 
konkurenceschopnost na mezinárodním 
trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát v 
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potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného 
rozvoje založeného na vzdělávání
a znalostech, a bude přispívat k posilování 
soudržnosti;

potaz veřejné statky, a to včetně 
zajišťování dodávek potravin, zachování 
biologické rozmanitosti, řádného vodního
a lesního hospodářství a udržitelného
rozvoje založeného na vzdělávání,
znalostech a inovacích, a bude přispívat k 
posilování soudržnosti; domnívá se, že je 
naprosto nezbytné, aby bylo dosaženo 
vyváženého poměru mezi opatřeními 
v oblasti životního prostředí a opatřeními 
pro rozvoj venkova; 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že jedním 
z nejdůležitějších úkolů reformy SZP by 
mělo být její zjednodušení, což však 
v žádném případě nebude na úkor její 
účinnosti; jedině tak začne být SZP 
srozumitelnější pro zemědělce i pro 
všechny občany, přičemž je také nutno 
přesněji vymezit funkce obou pilířů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že opatření na podporu 
venkova jsou míněna v širokém smyslu 
jako zlepšení jeho hospodářských
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a sociálních podmínek a jeho 
infrastruktury a nelze je chápat jako 
opatření pro určité odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je toho názoru, že podpora
a provádění SZP musí v souladu s tím, co 
uznávají Smlouvy a co stanoví právní 
předpisy Společenství, i nadále odpovídat 
zvláštním podmínkám těchto oblastí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že politika soudržnosti
a nová silná SZP povedou k uvolnění 
hospodářského potenciálu venkovských 
oblastí a k tvorbě stálých pracovních míst, 
což zajistí udržitelný rozvoj těchto oblastí;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 14
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že vzhledem k novým 
výzvám, před nimiž stojí SZP, a vzhledem 
k tomu, že musí být splněny cíle strategie 
Evropa 2020 a dohody sjednané s novými 
členskými státy, musí být rozpočet 
Společenství určený na SZP zabezpečen
i v příštím finančním výhledu takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno provedení 
těchto úkolů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 15
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. domnívá se, že přidělování finančních 
prostředků na podporu rozvoje venkova 
musí být lépe koordinováno s regionální 
politikou; požaduje ucelenou strategii pro 
místní služby, trhy a pracovní místa; 
požaduje v této souvislosti zapojení 
místních subjektů, intenzivnější 
partnerství a posílení víceúrovňové 
správy; je přesvědčen o tom, že tyto kroky 
také přispějí ke zjednodušení a ke snížení 
administrativní zátěže;

Or. de
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Pozměňovací návrh 16
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. domnívá se, že s ohledem na 
udržitelnost systémů výroby, výrobních 
odvětví a oblastí, ve kterých se nejcitelněji 
odrážejí strukturální nevýhody a/nebo 
vývoj trhu a politiky, musí členské státy 
bezpodmínečně zajistit určitou míru 
pružnosti v poskytování přímých plateb;

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. je rovněž toho názoru, že společná 
zemědělská politika a politika soudržnosti 
musejí i po roce 2013, mj. i z hlediska 
sestavování rozpočtu, patřit mezi 
nejdůležitější oblasti politiky EU; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 18
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. konstatuje, že dobře fungující správní 
orgány na místní a vyšší úrovni zaručují 
úspěšné zapojení místní občanské 
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společnosti v rámci iniciativy LEADER; 
poznamenává, že místní úroveň je ve 
všech členských státech Evropské unie 
první úrovení státní správy, se kterou 
občané přicházejí do styku, a požaduje 
proto, aby v rámci rozvoje venkova byla 
přijata opatření, která městům, obcím, 
jakož i příslušným regionálním orgánům 
zajistí lepší možnost aktivně utvářet rozvoj 
na místní a vyšší úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále 
možné zaručit konkurenceschopnost 
zemědělství v EU, jeho hospodářskou 
stabilitu, důstojné příjmy zemědělských 
podniků, udržitelný rozvoj tohoto odvětví
a bezpečnost dodávek potravin i životního 
prostředí EU, a zajistit tak možnost 
náležitě uplatňovat i ostatní politiky
a strategie, mezi jinými také strategii 
Evropa 2020; v této souvislosti se 
domnívá, že je nutné vypracovat 
objektivní a transparentní kritéria s cílem 
poskytovat přímou podporu v celé EU na 
odpovídající úrovni a odchýlit se od 
kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 20
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb;

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, podporu 
zaměstnanosti, důstojné příjmy 
zemědělských podniků, udržitelný rozvoj 
tohoto odvětví a bezpečnost dodávek 
potravin i životního prostředí EU, a zajistit 
tak možnost náležitě uplatňovat i ostatní 
politiky a strategie, mezi jinými také 
strategii Evropa 2020; v této souvislosti se 
domnívá, že je nutné vypracovat objektivní
a transparentní kritéria s cílem poskytovat 
přímou podporu v celé EU na odpovídající 
úrovni a odchýlit se od kritérií, jež byla 
dosud používána pro přidělování 
prostředků na základě režimu přímých 
plateb; podporuje proto, aby při volbě 
nástrojů byl uplatňován pružný
a spravedlivý přístup, který bude brát 
v úvahu mj. i různé typy podniků
a zeměpisná specifika, jimž zemědělské 
podniky v každém členském státě, resp. 
v každém regionu musí čelit;

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit regionální konkurenceschopnost 
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EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou 
podporu v celé EU na odpovídající úrovni
a odchýlit se od kritérií, jež byla dosud 
používána pro přidělování prostředků na 
základě režimu přímých plateb;

zemědělství v EU a obzvláště pak 
životaschopnost řídce osídlených 
zemědělských oblastí, jeho hospodářskou 
stabilitu, důstojné příjmy zemědělských 
podniků, udržitelný rozvoj tohoto odvětví
a bezpečnost dodávek potravin i životního 
prostředí EU, a zajistit tak i ve 
venkovských oblastech možnost náležitě 
uplatňovat i ostatní politiky a strategie, 
mezi jinými také strategii Evropa 2020;

Or. fi

Pozměňovací návrh 22
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni
a odchýlit se od kritérií, jež byla dosud 
používána pro přidělování prostředků na 
základě režimu přímých plateb;

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat na základě 
režimu přímých plateb členským státům
a zemědělcům vyváženější podporu v celé 
EU, a odchýlit se přitom od historických
kritérií, jež byla při přidělování těchto 
prostředků dosud používána;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 23
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb;

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb; za podstatné považuje, aby 
systém přidělování prostředků a kritéria 
pro poskytování přímých plateb byly 
přizpůsobeny potřebám zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
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rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni
a odchýlit se od kritérií, jež byla dosud 
používána pro přidělování prostředků na 
základě režimu přímých plateb;

rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat harmonickou, 
vyváženou a přiměřeně vysokou přímou 
podporu v celé EUs cílem zmenšit rozdíly 
mezi novými a starými členskými státy EU
a odchýlit se od neefektivních kritérií, jež 
byla dosud používána pro přidělování 
prostředků na základě režimu přímých 
plateb;

Or. lt

Pozměňovací návrh 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb;

2. domnívá se, že režim přímých plateb je
i nadále nezbytný k zajištění 
konkurenceschopnosti zemědělství v EU, 
jeho hospodářské stability, důstojných
a vyvážených příjmů zemědělských 
podniků, udržitelného rozvoje tohoto 
odvětví, bezpečnosti dodávek potravin
i životního prostředí, jakož i schopnosti
EU zvládat výzvy spojené se změnou 
klimatu, aby bylo možné zajistit i náležité
uplatňování ostatních politik a strategií, 
mezi jinými také strategie Evropa 2020; v 
této souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní, transparentní
a zjednodušená kritéria s cílem poskytovat 
přímou podporu v celé EU na odpovídající 
úrovni a odchýlit se od kritérií, jež byla 
dosud používána pro přidělování 
prostředků na základě režimu přímých 
plateb;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou 
podporu v celé EU na odpovídající úrovni
a odchýlit se od kritérií, jež byla dosud 
používána pro přidělování prostředků na 
základě režimu přímých plateb;

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se v souladu s návrhem Komise 
vyslovuje pro pragmatický přístup 
při rozdělování prostředků SZP mezi 
členské státy, který umožňuje předcházet 
významnějším rušivým změnám a zajistit, 
že přímá podpora bude v celé EU
poskytována na odpovídající úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován do roku 2020
a v omezeném rozsahu i poté, aby bylo
i nadále možné zaručit 
konkurenceschopnost zemědělství v EU, 
jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 



PE462.564v01-00 18/45 AM\862069CS.doc

CS

a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb;

rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb;

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků navzdory 
silným a prudkým výkyvům cen, 
udržitelný rozvoj tohoto odvětví
a bezpečnost dodávek potravin i životního 
prostředí EU, a zajistit tak možnost náležitě 
uplatňovat i ostatní politiky a strategie, 
mezi jinými také strategii Evropa 2020; v 
této souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb;

Or. fr



AM\862069CS.doc 19/45 PE462.564v01-00

CS

Pozměňovací návrh 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb;

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a od 
kritérií, jež byla dosud používána pro 
výpočet přidělovaných prostředků na 
základě režimu přímých plateb, se po 
uplynutí dostatečně dlouhého 
přechodného období odchýlit;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by 
měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v 
EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný 
rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost 
dodávek potravin i životního prostředí EU,
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a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od kritérií, jež byla dosud používána pro 
přidělování prostředků na základě režimu 
přímých plateb;

a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat
i ostatní politiky a strategie, mezi jinými 
také strategii Evropa 2020; v této 
souvislosti se domnívá, že je nutné 
vypracovat objektivní a transparentní 
kritéria s cílem poskytovat přímou podporu 
v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit 
se od historických kritérií, jež byla dosud 
používána pro přidělování prostředků na 
základě režimu přímých plateb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že je bezpodmínečně 
nutné zajistit, aby v důsledku přímých 
plateb docházelo k co nejmenšímu
narušování podmínek hospodářské 
soutěže v oblasti vnitřního trhu, nikoli 
ovšem formou naprostého oddělení
přímých plateb od objemu výroby, nýbrž 
také prostřednictvím harmonizace sazeb 
pro regiony a členské státy EU, zvláště 
pokud se jedná o oblasti, ve kterých jsou 
zastoupena podobná nebo stejná výrobní 
odvětví;

Or. pl

Pozměňovací návrh 32
Luís Paulo Alves

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

2a. domnívá se, že má-li SZP plnit svůj 
zvláštní úkol související s uspokojováním 
základních potřeb, musí brát v úvahu 
opatření pro regulaci trhu a mechanismus 
řízení rizik a krizí, jehož součástí jsou
i pojistky umožňující vytvořit záchrannou 
síť pro zemědělské výrobce a spotřebitele; 
domnívá se, že musí být zajištěna rovněž 
větší vyváženost, pokud jde o rozdělení 
přidané hodnoty v rámci potravinového 
dodavatelského řetězce, a rovné zacházení 
s evropskými výrobci a výrobci ze třetích 
zemí s ohledem na podmínky, které se 
vztahují na zemědělské výrobky určené ke 
spotřebě v EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 33
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vzhledem ke stoupajícímu zastoupení 
žen v zemědělství – ženy vedou podle 
odhadů 3 z 10 zemědělských podniků –
a k nevyhnutelně mnohostrannému 
zaměření zemědělské výroby – úkolem 
zemědělských podniků bude i nadále 
především produkovat potraviny, ale vedle 
toho budou také zajišťovat péči o krajinu, 
poskytovat služby a provozovat vzdělávací 
činnost – považuje za naprosto nezbytné, 
aby byla přijata opatření, která usnadní 
přístup k úvěrům, povedou k integraci 
příjmů a k tomu, že v zemědělství budou 
zřizovány také dobročinné organizace 
(jako sociálně-ekonomické podniky, 
agroturistika atd.);



PE462.564v01-00 22/45 AM\862069CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá pozornost, která je věnována 
některým regionům a oblastem, ve kterých 
je sociální a ekologická rovnováha úzce 
provázána s metodami zemědělské práce; 
domnívá se v této souvislosti, že nástroje 
určené pro tyto regiony je nutno zachovat
a dále posilovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že přímé platby by v 
budoucnu měly být poskytovány pouze do 
té doby, až se na trhu vytvoří podmínky, 
kdy se budou zemědělci schopni uživit 
výhradně z utržených příjmů, přičemž 
tento stav by měl být z dlouhodobého 
hlediska vlastním cílem přímých plateb 
poskytovaných v rámci SZP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že členské státy by měly 
mít možnost snížit přímé platby v závislosti 
na velikosti zemědělských podniků či výši 
plateb, které určitý zemědělský podnik 
čerpá, a rovněž i po uvážení výhod daných 
rozsahem výroby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 37
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že vzhledem ke konkrétní 
situaci v odvětví mléka a mléčných 
výrobků je nutné přehodnotit rozhodnutí 
zrušit v březnu 2015 systém mléčných 
kvót;

Or. pt

Pozměňovací návrh 38
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že zejména potraviny, ale 
také jiné zboží jsou předmětem obchodu 
mezi EU a třetími zeměmi, které by měly 
dodržovat evropské požadavky a normy 
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týkající se kvality; poukazuje dále na to, 
že zvláštní charakter zemědělství, tzn. 
závislost výroby na klimatických 
podmínkách, ale rovněž i nedávné 
události na finančních trzích svědčí o tom, 
že je nutné posílit dohled nad 
zemědělskými trhy, přičemž k zajištění 
jejich stability v letech, kdy budou 
vykázány výrobní přebytky, musí existovat 
možnost intervence, a to zejména na trhu 
s obilím, který mj. ovlivňuje i trh 
s vepřovým masem a drůbeží;

Or. pl

Pozměňovací návrh 39
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že SZP by měla více 
zohledňovat potenciál, problémy a potřeby 
malých rodinných zemědělských podniků; 
podtrhuje nutnost diverzifikovat příjmy 
takových podniků, rozvíjet podnikavost ve 
venkovských oblastech a vytvářet v těchto 
oblastech nové pracovní příležitosti;

3. zdůrazňuje, že je nutno ještě více 
zjednodušit prováděcí postupy 
uplatňované v rámci SZP, zpřísnit 
požadavky na provádění kontroly a snížit 
administrativní zatížení příjemců plateb,
a domnívá se, že SZP by měla více 
zohledňovat potenciál, problémy a potřeby 
malých rodinných zemědělských podniků; 
podtrhuje nutnost diverzifikovat příjmy 
takových podniků, rozvíjet podnikavost ve 
venkovských oblastech a vytvářet v těchto 
oblastech nové pracovní příležitosti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 40
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že SZP by měla více 
zohledňovat potenciál, problémy a potřeby 
malých rodinných zemědělských podniků; 
podtrhuje nutnost diverzifikovat příjmy 
takových podniků, rozvíjet podnikavost ve 
venkovských oblastech a vytvářet v těchto 
oblastech nové pracovní příležitosti;

3. domnívá se, že SZP by měla více 
zohledňovat potenciál, problémy a potřeby 
malých rodinných zemědělských podniků, 
jakož i podniků v oblastech se zvláštními 
podmínkami, jako například 
v nejvzdálenějších regionech; podtrhuje 
nutnost diverzifikovat příjmy takových 
podniků, rozvíjet podnikavost ve 
venkovských oblastech a vytvářet v těchto 
oblastech nové pracovní příležitosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že SZP by měla více 
zohledňovat potenciál, problémy a potřeby 
malých rodinných zemědělských podniků; 
podtrhuje nutnost diverzifikovat příjmy 
takových podniků, rozvíjet podnikavost ve 
venkovských oblastech a vytvářet v těchto 
oblastech nové pracovní příležitosti;

3. zdůrazňuje, že SZP musí více 
zohledňovat potenciál, problémy a potřeby 
malých rodinných zemědělských podniků, 
jakož i nejvhodnější prostředky, jimiž lze 
podporovat zakládání a provozování 
těchto podniků; podtrhuje nutnost 
diverzifikovat příjmy takových podniků, 
rozvíjet podnikavost ve venkovských 
oblastech a vytvářet v těchto oblastech 
nové pracovní příležitosti, což bude jejich 
obyvatele motivovat k tomu, aby z venkova 
neodcházeli, a přispívat k vyšší životní 
úrovni v těchto oblastech;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že SZP by měla více 
zohledňovat potenciál, problémy a potřeby 
malých rodinných zemědělských podniků; 
podtrhuje nutnost diverzifikovat příjmy 
takových podniků, rozvíjet podnikavost ve 
venkovských oblastech a vytvářet v těchto 
oblastech nové pracovní příležitosti;

3. domnívá se, že SZP by měla více 
zohledňovat potenciál, problémy a potřeby 
malých rodinných zemědělských podniků; 
podtrhuje nutnost diverzifikovat příjmy 
takových podniků, rozvíjet podnikavost ve 
venkovských oblastech a vytvářet v těchto 
oblastech nové pracovní příležitosti; 
konstatuje, že většina obyvatel EU žije v 
městských oblastech, a domnívá se, že 
SZP by mohla přispívat k rozvoji 
inteligentního zemědělství v městských 
oblastech, především ke znovuoživení 
nevyužívaných průmyslových ploch;

Or. xm

Pozměňovací návrh 43
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že SZP by měla více 
zohledňovat potenciál, problémy a potřeby 
malých rodinných zemědělských podniků; 
podtrhuje nutnost diverzifikovat příjmy 
takových podniků, rozvíjet podnikavost ve 
venkovských oblastech a vytvářet v těchto 
oblastech nové pracovní příležitosti;

3. domnívá se, že SZP by měla více 
zohledňovat potenciál, problémy a potřeby 
malých rodinných zemědělských podniků; 
podtrhuje nutnost diverzifikovat příjmy 
takových podniků, rozvíjet podnikavost ve 
venkovských oblastech a vytvářet v těchto 
oblastech nové pracovní příležitosti; 
domnívá se, že musí být vytvořeny zvláštní 
zjednodušené právní předpisy pro 
malozemědělce;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 44
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na demografické výzvy, 
které výrazně postihují venkovské oblasti; 
považuje v této souvislosti za důležité se 
této demografické změně uzpůsobit
a zvyšovat přitažlivost venkovských oblastí 
pro mladé lidi; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit přístup k inovativním službám
a infrastrukturám a umožnit tak 
patřičnou hospodářskou, sociální
a kulturní účast, přičemž je třeba 
venkovské oblasti chápat jako integrační 
prvek ve vztazích mezi městem
a venkovem, nezbytný pro zajištění 
vyváženého rozvoje;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že rozvoj venkova je ve 
smyslu horizontální otázky 
neodmyslitelnou součástí SZP a že nové 
programy by se měly ještě výrazněji 
zaměřit na prioritní cíle rozvoje venkova 
(zaměstnanost, agroenvironmentální 
otázky, voda, změna klimatu, inovace
a vzdělávání);

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily úroveň asistenčních
a poradenských služeb pro zemědělce 
v obcích a regionech a umožnily jim tak 
lépe určovat priority a hodnotit výkonnost 
svého vlastního zemědělského podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. požaduje, aby se požadavky rozvoje 
venkova odrážely v silném a dobře 
vybaveném druhém pilíři společné 
zemědělské politiky; zdůrazňuje, že druhý 
pilíř obsahuje horizontální opatření 
vztahující se na životní prostředí, 
modernizaci a zlepšování zemědělských 
struktur, vyvážený územní rozvoj a plnění 
politických cílů významných jak pro
venkovské obyvatelstvo, tak pro 
zemědělce; požaduje proto, aby opatření 
v rámci druhého pilíře byla cílenější
a umožňovala tak účinnější provádění 
opatření v oblasti růstu, zaměstnanosti
a změny klimatu, jakož i opatření ve 
prospěch oblastí venkova, přičemž zvláštní 
pozornost by v této souvislosti měla být 
věnována podpoře mladých zemědělců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vítá skutečnost, že druhý pilíř přispívá 
k uskutečňování zásady partnerství,
a vyzývá členské státy, aby se touto 
zásadou při zavádění cílených opatření 
v rámci druhého pilíře ve větší míře řídily;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. klade významnýdůraz na zjednodušení 
administrativní zátěže a propojení 
administrativních a implementačních 
pravidel napříč fondy EU (např. 
uznatelnost DPH); požaduje zjednodušení 
pravidel pro podmíněnost ve druhém pilíři
a jejich přezkum, považuje za nezbytné 
zjednodušení stávajících systémů 
ukazatelů a zaujímá kritický postoj vůči 
zavedení kvantitativních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Návrh stanoviska
Bod 4 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 
ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné 
tradice a kulturu, včetně místní kuchyně 
zastupované regionálními produkty;

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního 
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 
ruchu a také hodnoty kulturní; poukazuje 
proto na to, že SZP musí přispívat 
k podpoře regionální a místní výroby
a k vytváření a zachování pracovních míst 
ve venkovských oblastech;

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního 
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 
ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné 
tradice a kulturu, včetně místní kuchyně 
zastupované regionálními produkty;

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního 
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 
ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné 
tradice a kulturu, včetně místní kuchyně 
zastupované regionálními produkty; 
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požaduje vyvážený územní rozvoj 
venkovských oblastí ve všech regionech 
Evropské unie, který bude přispívat k 
posilování úlohy místních obyvatel a ke 
zlepšování místních podmínek a vazeb 
mezi venkovskými a městskými oblastmi;

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního 
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 
ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné 
tradice a kulturu, včetně místní kuchyně 
zastupované regionálními produkty;

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního 
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 
ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné 
tradice a kulturu, včetně místní kuchyně 
zastupované regionálními produkty; 
poukazuje na to, že zemědělství tvoří 
základ venkovského hospodářství a že 
zemědělci mají pro dynamiku tohoto 
venkovského hospodářství a pro územní 
plánování v oblastech venkova zásadní 
význam;

Or. fr



PE462.564v01-00 32/45 AM\862069CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 53
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního 
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 
ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné 
tradice a kulturu, včetně místní kuchyně 
zastupované regionálními produkty;

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního 
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 
ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné 
tradice a kulturu;

Or. fi

Pozměňovací návrh 54
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního 
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se udržitelným 
způsobem vyrábí energie z obnovitelných 
zdrojů a které rovněž představuje hodnoty 
týkající se životního prostředí, ekologie, 
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ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné 
tradice a kulturu, včetně místní kuchyně 
zastupované regionálními produkty;

krajiny i cestovního ruchu a také hodnoty 
nehmotné, mimo jiné tradice a kulturu, 
včetně místní kuchyně zastupované 
regionálními produkty; domnívá se, že je 
třeba posilovat místní ekonomiky
a decentralizované způsoby spotřeby;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek 
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního 
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 
ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné 
tradice a kulturu, včetně místní kuchyně 
zastupované regionálními produkty;

4. konstatuje, že potenciál regionů
a venkovských oblastí se neomezuje pouze 
na jejich přírodní zdroje, díky nimž mohou 
regiony a venkov plnit sociální
a hospodářskou úlohu, ale že tyto oblasti 
jsou v první řadě místem potravinové 
výroby potřebné k zajištění dodávek
potravin, místem, z něhož průmysl čerpá 
klíčové suroviny, kde se vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů a které rovněž 
představuje hodnoty týkající se životního 
prostředí, ekologie, krajiny i cestovního 
ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné 
tradice a kulturu, včetně místní kuchyně 
zastupované regionálními produkty; 
domnívá se, že podpora regionálních 
značek kvality s pomocí SZP by mohla mít 
na místní a regionální úrovni 
hospodářský přínos jak pro EU, tak pro 
třetí země;

Or. xm
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Pozměňovací návrh 56
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. podporuje přístup založený na širším 
pojetí venkova jako oblasti, kde se 
vytvářejí statky a kde jsou poskytovány 
veřejné služby, a která z toho důvodu pro 
mnoho občanů EU je či může být 
zajímavým místem k bydlení či práci; k 
tomu účelu by však bylo nutné zajistit 
odpovídající finanční prostředky na jeho 
rozvoj; to platí stejnou měrou pro 
znevýhodněné i horské oblasti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 57
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že k zajištění podpory 
diverzifikovaného, konkurenceschopného
a perspektivního zemědělství na celém 
území Evropské unie je nezbytné, aby 
opatření pro rozvoj venkova byla ve 
vzájemné shodě a doplňovala nástroje pro 
poskytování podpory v rámci prvního 
pilíře; je toho názoru, že politika pro 
rozvoj venkova by krom jiného i v reakci 
na výzvy související se zabezpečením 
dodávek potravin, životním prostředím, 
změnou klimatu a zaměstnaností měla 
podporovat modernizaci, zlepšování 
struktur a inovaci zemědělství;

Or. it
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Pozměňovací návrh 58
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. požaduje, aby SZP podporovala 
výhradně zemědělskou výrobu, která 
nevyužívá geneticky modifikované 
organismy (GMO), protože v opačném 
případě by se členské státy, které 
používání GMO odmítají, svou účastí na 
SZP nepřímo podílely na financování 
jejich používání; konstatuje v této 
souvislosti, že nelze vědecky vyloučit, že 
konzumace GMO je pro člověka, zvířata
a životní prostředí nebezpečná;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. považuje za důležité, aby pro práci na 
venkově byly získány dvě obzvláště 
důležité skupiny – mladí lidé a ženy –
a aby jim byly nabídnuty nové
a alternativní hospodářské možnosti, čímž 
by se vytvořila protiváha proti vylidňování 
venkova a zajistilo by se jeho trvalé 
osídlení;

Or. es
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Pozměňovací návrh 60
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že v rámci rozvoje 
venkova je nutno podporovat inovace 
v zemědělství, diverzifikaci sociálních
a hospodářských činností, vytváření 
pracovních míst a omlazení obyvatelstva 
venkovských oblastí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 61
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zastává názor, že pro rozvoj venkova 
má zásadní význam zapojení mladých lidí;
poukazuje na to, že budoucí SZP společně 
s dalšími oblastmi politik musí zahrnovat 
soubor pobídek pro mladé lidi, aby se ve 
venkovských oblastech usadili buďto jako 
zemědělci a podnikatelé v oblasti 
zemědělství, nebo jako kvalifikovaní 
poskytovatelé služeb zemědělským 
podnikům, zejména v oblasti 
poradenských služeb a poskytování úvěrů 
nebo v jakékoli jiné činnosti, která přispěji 
k rozvoji, hospodářské diverzifikaci
a k sociální životaschopnosti venkovských 
oblastí;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 62
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že stávající pravidla 
pro přidělování prostředků z druhého 
pilíře byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
venkova by měly být zachovány, a to 
především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit úkoly 
mezi SZP a politiku soudržnosti.

5. poukazuje na to, že některé země 
potřebují i nadále podporu, aby mohly 
úspěšně dokončit proces dorovnání svých 
ekonomik s ekonomikami vyspělými, a že 
druhý pilíř SZP musí z tohoto důvodu 
zůstat dostatečně silný, přičemž je třeba 
zachovat současná kritéria přidělování 
finančních prostředků, která zohledňují 
rozdíly v rozvinutosti jednotlivých zemí
a podporují posilování evropské integrace,
a zaměřit funkce druhého pilíře ve větší 
míře na nové výzvy a na cíle strategie 
Evropa 2020, k čemuž bude nutné zajistit 
pro oblast venkova odpovídající podporu 
v rámci politiky soudržnosti a s ohledem 
na to také náležitě koordinovat a rozdělit 
úkoly mezi SZP a regionální politiku.

Or. pl

Pozměňovací návrh 63
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že stávající pravidla 
pro přidělování prostředků z druhého 
pilíře byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování 
rozvoje venkova by měly být zachovány,

5. výhodu politiky pro rozvoj venkova 
spatřuje v tom, že se obejde bez 
regionálních režimů, které vyžaduje 
regionální politika, a má tak dobré 
předpoklady k tomu, aby se stala 
celoevropsky účinným a viditelným 
nástrojem pro plnění evropských cílů; 
domnívá se, že podmínkou toho je 
sjednocení některých pravidel EFRR
a EZFRV, aby na straně uživatelů 
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a to především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit 
úkoly mezi SZP a politiku soudržnosti.

nedocházelo ke zbytečnému zdvojování 
administrativní zátěže a nevznikaly 
zbytečné překážky ztěžující přístup k 
fondům.

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
venkova by měly být zachovány, a to 
především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit 
úkoly mezi SZP a politiku soudržnosti.

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
venkova by měly být zachovány, a to 
především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
zastává názor, že fondy EU by měly být na 
úrovni EU lépe koordinovány, a žádá, aby 
se tato koordinace projevovala 
v mechanismech využívání prostředků 
těchto fondů, tzn. v opatřeních na 
podporu rozvoje venkova financovaných 
v rámci druhého pilíře; doporučuje proto, 
aby finanční prostředky určené na 
podporu společné zemědělské politiky byly 
převedeny do společného strategického 
rámce, neboť jako přínos se může projevit 
pouze cílené vynakládání veřejných 
prostředků EU a koordinace evropských 
politik přímo v daném místě;

Or. en



AM\862069CS.doc 39/45 PE462.564v01-00

CS

Pozměňovací návrh 65
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
venkova by měly být zachovány, a to 
především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit úkoly 
mezi SZP a politiku soudržnosti.

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
venkova by měly být zachovány; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit úkoly 
mezi SZP a politiku soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
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venkova by měly být zachovány, a to 
především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit úkoly 
mezi SZP a politiku soudržnosti.

venkova by měly být zachovány, a to 
především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit úkoly 
mezi SZP a politiku soudržnosti, přičemž 
je obzvláště důležité, aby tato koordinace 
byla prováděna s ohledem na zásadu 
územní soudržnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
venkova by měly být zachovány, a to 
především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit úkoly 
mezi SZP a politiku soudržnosti.

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
ve smyslu hospodářských divergencí
i omezení vyplývajících z přírodních 
podmínek stále existují, domnívá se, že 
současná kritéria a mechanismy 
financování rozvoje venkova by měly být 
zachovány, a to především v souvislosti s 
takovým rozšiřováním druhého pilíře, které 
má zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit úkoly 
mezi SZP a politiku soudržnosti.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 68
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
venkova by měly být zachovány, a to 
především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit úkoly 
mezi SZP a politiku soudržnosti.

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
venkova by měly být zachovány, a to 
především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné zachovat kritéria soudržnosti a lépe 
koordinovat a rozdělit úkoly mezi SZP
a politiku soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
venkova by měly být zachovány, a to 

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro 
přidělování prostředků z druhého pilíře 
byla dohodnuta na základě kritéria 
soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které 
mezi jednotlivými členskými státy
a regiony panují v zemědělství a rozvoji 
venkova; vzhledem k tomu, že tyto rozdíly 
stále existují, domnívá se, že současná 
kritéria a mechanismy financování rozvoje 
venkova by měly být zachovány, a to 
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především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné náležitě koordinovat a rozdělit úkoly 
mezi SZP a politiku soudržnosti.

především v souvislosti s takovým 
rozšiřováním druhého pilíře, které má 
zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude 
nutné ve větší míře koordinovat a náležitě
rozdělit úkoly mezi SZP a politiku 
soudržnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že je nutné předejít 
prudkým změnám v přidělování 
prostředků v rámci druhého pilíře, protože 
členské státy očekávají plynulé finanční 
plánování a spolehlivost, a podporuje 
proto pragmatický přístup, tj. zachování 
současných kritérií přidělování prostředků 
v rámci druhého pilíře; konstatuje také, že 
environmentální hlediska musí být v 
rámci druhého pilíře uplatňována 
přiměřeně k rozvoji venkova.

Or. pl

Pozměňovací návrh 71
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na význam zemědělské 
činnosti pro hospodářský a sociální rozvoj
a pro dynamiku venkovských oblastí; 
navrhuje, aby na místní úrovni byly pro 
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evropské zemědělce zřizovány poradenské
a podpůrné služby, které by přispívaly ke 
snižování úbytku obyvatelstva ve 
venkovských oblastech a k řešení 
problémů spojených s demografickou 
změnou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zkvalitnila synergie
a koordinaci opatření pro rozvoj venkova 
v rámci EZFRV a opatření k zajištění 
soudržnosti prováděná v rámci EFRR
a ESF; domnívá se, že komplexní přístup 
v souladu s cílem územní soudržnosti by 
v rámci rozvoje venkovských obcí bylo 
možné zajistit tak, že bude kladen větší 
důraz na synergii mezi těmito prostředky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že je nutno přijmout 
strategie, v jejichž rámci budou navzájem
a přímo provázány přírodní zdroje, 
venkovské oblasti, opatření potravinářské 
politiky a rovněž opatření v oblasti územní 
soudržnosti zaměřených na otázky růstu 
populace a častých přírodních katastrof 



PE462.564v01-00 44/45 AM\862069CS.doc

CS

spojených se změnou klimatu a dále se 
zostřujících potravinovou krizi.

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zjistily, jaké jsou možnosti, jak usnadnit 
zemědělcům přístup k úvěrovým
a pojišťovacím systémům;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že je nutné zlepšit 
koordinaci SZP a politiky soudržnosti,
a to jak na strategické úrovni vytyčením 
hlavních společných směrů (čímž bude 
SZP uvedena v soulad s postupem 
používaným v rámci politiky soudržnosti)
a uplatňováním jednotného přístupu 
k příjemcům v rámci různých fondů, tak
i na úrovni provádění.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 76
Czesław Adam Siekierski

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. domnívá se, že je třeba usilovat o lepší 
koordinaci mezi SZP a finanční, obchodní
a energetickou politikou EU a politikou 
v oblasti klimatu, aby bylo možné zajistit 
vyšší účinnost SZP s ohledem na 
stanovené cíle;

Or. pl


