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Pozměňovací návrh 87
Vasilica Viorica Dăncilă

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, žen činných v tomto odvětví,
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.

Or. ro

Odůvodnění

V zemědělství působí mnoho žen. Jejich práce zůstává často nedoceněna, přestože mnohé 
z nich jsou schopné uživit své rodiny pouze díky své činnosti v zemědělství.

Pozměňovací návrh 88
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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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, horských oblastí, 
nejvzdálenějších regionů 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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
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pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům umožnit zejména 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
a účinné využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V zájmu zajištění účinnosti 
předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti.

pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž by měly probíhat v rámci 
systému celoživotního vzdělávání, jenž 
navíc musí být přizpůsoben potřebám 
venkovských subjektů. Je proto nutno 
podporovat rovněž workshopy, odborné 
vedení, demonstrační činnosti, informační 
akce, avšak rovněž krátkodobé výměny 
pracovníků zemědělských podniků nebo 
programy návštěv. Získané znalosti
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům umožnit zejména 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
a účinné využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V zájmu zajištění účinnosti 
předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti a aby byla 
podporována partnerství veřejného 
a soukromého sektoru přizpůsobená 
potřebám všech věkových skupin.

Or. ro

Odůvodnění

Prostřednictvím systému celoživotního vzdělávání lze do tohoto odvětví začlenit 
nezaměstnané, kteří byli původně činní v jiných odvětvích.

Pozměňovací návrh 90
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 

(14) Rozvoj a specializace zemědělství 
a lesnictví, a zejména úkoly, s nimiž se 
potýkají mikropodniky a malé a střední 
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podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, avšak rovněž krátkodobé 
výměny pracovníků zemědělských podniků 
nebo programy návštěv. Získané znalosti 
a informace by měly zemědělcům, 
vlastníkům lesů, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským malým 
a středním podnikům umožnit zejména 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti 
a účinné využívání zdrojů a zlepšení jejich 
environmentálního profilu a současně 
přispět k udržitelnosti venkovského 
hospodářství. V zájmu zajištění účinnosti 
předávání znalostí a informačních akcí při 
dosahování těchto výsledků by se mělo 
požadovat, aby poskytovatelé služeb 
v oblasti předávání znalostí měli veškeré 
potřebné schopnosti.

podniky (dále jen „malé a střední 
podniky“) ve venkovských oblastech, 
vyžadují náležitou úroveň technického 
a ekonomického vzdělání a rovněž větší 
schopnost získat přístup k znalostem 
a informacím a vyměňovat si je, a to 
i formou šíření osvědčených zemědělských 
a lesnických výrobních postupů. Předávání 
znalostí a informační akce by neměly mít 
pouze podobu tradičních vzdělávacích 
kurzů, nýbrž musí být přizpůsobeny 
potřebám venkovských subjektů. Je proto 
nutno podporovat rovněž workshopy, 
odborné vedení, demonstrační činnosti, 
informační akce, regionální platformy 
zaměřené na výměnu zkušeností, avšak 
rovněž krátkodobé výměny pracovníků 
zemědělských podniků nebo programy 
návštěv. Získané znalosti a informace by 
měly zemědělcům, vlastníkům lesů, 
osobám působícím v potravinářství 
a venkovským malým a středním 
podnikům umožnit zejména zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti a účinné využívání 
zdrojů a zlepšení jejich environmentálního 
profilu a současně přispět k udržitelnosti 
venkovského hospodářství. V zájmu 
zajištění účinnosti předávání znalostí 
a informačních akcí při dosahování těchto 
výsledků by se mělo požadovat, aby 
poskytovatelé služeb v oblasti předávání 
znalostí měli veškeré potřebné schopnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 91
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, oborů podnikání, nových 
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nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné.
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

podniků se vztahem k zemědělství 
a lesnictví nebo nových investic do 
nezemědělských činností, nových investic 
do sociálního zemědělství a nových 
investic do aktivit v oblasti cestovního 
ruchu je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
podniků se vztahem k zemědělství 
a lesnictví, které jsou potenciálně 
ekonomicky životaschopné. Aby byla 
zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 
a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být možné podpořit jak rozšíření podniků v oblasti turistického ruchu (dovolená na 
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farmě), tak v sociální oblasti (ekologická péče).

Pozměňovací návrh 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti, diverzifikaci 
zemědělců směřující k nezemědělským 
činnostem a zakládání a rozvoj 
nezemědělských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech. Je 
nutno podporovat rovněž rozvoj malých 
zemědělských podniků, které jsou 
potenciálně ekonomicky životaschopné.
Aby byla zajištěna životaschopnost nových 
hospodářských činností podporovaných 
v rámci tohoto opatření, měla by být 
podpora podmíněna předložením 
podnikatelského plánu. Podpora pro 
zahájení podnikatelské činnosti by měla 
být poskytována pouze během první doby 
existence podniku a neměla by se z ní stát 
provozní podpora. Pokud se proto členské 
státy rozhodnou poskytnout podporu ve 
splátkách, nemělo by období poskytování 
podpory trvat déle než pět let. Kromě toho 
by v zájmu podpory restrukturalizace 
odvětví zemědělství měla být poskytnuta 
podpora ve formě ročních plateb 
zemědělcům, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce stanoveného v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/2012 

(21) Zakládání a rozvoj nové hospodářské 
činnosti v podobě nových zemědělských 
podniků, nové podnikatelské činnosti nebo 
nových investic do nezemědělských 
činností je zásadní pro rozvoj 
a konkurenceschopnost venkovských 
oblastí. Opatření k rozvoji zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti by mělo 
mladým zemědělcům usnadnit zahajování 
činnosti a strukturální úpravy jejich 
podniků po zahájení činnosti a podporovat 
podnikání žen, a to s ohledem na
diverzifikaci zemědělců směřující 
k nezemědělským činnostem a zakládání 
a rozvoj nezemědělských malých 
a středních podniků ve venkovských 
oblastech. Je nutno podporovat rovněž 
rozvoj malých zemědělských podniků, 
které jsou potenciálně ekonomicky 
životaschopné. Aby byla zajištěna 
životaschopnost nových hospodářských 
činností podporovaných v rámci tohoto 
opatření, měla by být podpora podmíněna 
předložením podnikatelského plánu.
Podpora pro zahájení podnikatelské 
činnosti by měla být poskytována pouze 
během první doby existence podniku 
a neměla by se z ní stát provozní podpora.
Pokud se proto členské státy rozhodnou 
poskytnout podporu ve splátkách, nemělo 
by období poskytování podpory trvat déle 
než pět let. Kromě toho by v zájmu 
podpory restrukturalizace odvětví 
zemědělství měla být poskytnuta podpora 
ve formě ročních plateb zemědělcům, kteří 
se účastní režimu pro malé zemědělce 
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a kteří se zaváží k převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci, který 
se režimu neúčastní.

stanoveného v hlavě V nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012 a kteří se zaváží 
k převodu celého zemědělského podniku 
a odpovídajících platebních nároků jinému 
zemědělci, který se režimu neúčastní.

Or. ro

Odůvodnění

Ve venkovských oblastech lze v rámci nezemědělských činností vytvořit nová pracovní místa.

Pozměňovací návrh 93
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Malé a střední podniky jsou páteří 
venkovského hospodářství Unie. Rozvoj 
zemědělských a nezemědělských podniků 
by měl usilovat o podporu zaměstnanosti 
a vytváření kvalitních pracovních míst ve 
venkovských oblastech, zachování již 
existujících pracovních míst, snížení 
sezónních výkyvů v zaměstnanosti, rozvoj 
nezemědělských odvětví mimo zemědělství 
a zpracování zemědělských produktů 
a potravin a současně podpořit integraci 
podniků a místní meziodvětvové vazby. Je 
nutno podporovat projekty, které spojují 
současně zemědělství, venkovský cestovní 
ruch prostřednictvím propagace 
udržitelného a zodpovědného cestovního 
ruchu ve venkovských oblastech a přírodní 
a kulturní dědictví, jakož i investice do 
energie z obnovitelných zdrojů.

(22) Malé a střední podniky jsou páteří 
venkovského hospodářství Unie. Rozvoj 
zemědělských a nezemědělských podniků 
by měl usilovat o podporu zaměstnanosti 
a vytváření kvalitních pracovních míst ve 
venkovských oblastech zejména pro mladé 
lidi, zachování již existujících pracovních 
míst, snížení sezónních výkyvů 
v zaměstnanosti, rozvoj nezemědělských 
odvětví mimo zemědělství a zpracování 
zemědělských produktů a potravin 
a současně podpořit integraci podniků 
a místní meziodvětvové vazby. Je nutno 
podporovat projekty, které spojují současně 
zemědělství, venkovský cestovní ruch 
prostřednictvím propagace udržitelného 
a zodpovědného cestovního ruchu ve 
venkovských oblastech a přírodní 
a kulturní dědictví, jakož i investice do 
energie z obnovitelných zdrojů.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 94
Petru Constantin Luhan

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) Prvkem, bez něhož nelze využít
růstového potenciálu a potenciálu na
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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 95
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Seskupení producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 
a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování seskupení producentů. Aby bylo 
zajištěno co nejlepší využití omezených 
finančních zdrojů, měla by podporu 
využívat pouze seskupení producentů,
která jsou způsobilá jako malé a střední 
podniky. K zajištění toho, že se seskupení
producentů stane životaschopným 
subjektem, by jako podmínka pro uznání
seskupení producentů ze strany členských 
států měl být předložen podnikatelský plán.
Aby se zamezilo poskytování provozní 
podpory a zachovala motivační úloha 
podpory, měla by být maximální doba 
jejího poskytování omezena na pět let.

(27) Organizace producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 
a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování nebo rozšiřování organizací
producentů. Aby bylo zajištěno co nejlepší 
využití omezených finančních zdrojů, měla 
by podporu využívat pouze organizace
producentů, které jsou způsobilé jako malé 
a střední podniky. K zajištění toho, že se
organizace producentů stane 
životaschopným subjektem, by jako 
podmínka pro uznání organizace
producentů ze strany členských států měl 
být předložen podnikatelský plán. Aby se 
zamezilo poskytování provozní podpory 
a zachovala motivační úloha podpory, měla 
by být maximální doba jejího poskytování 
omezena na pět let.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Richard Seeber

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 

(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
především zemědělce dále podporovat 
v tom, aby sloužili společnosti jako celku 
tím, že zavedou nebo budou nadále 
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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 
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.

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 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků, v souladu se zásadou 
znečišťovatel platí. Platby z uznávaných 
agroenvironmentálních opatření by mělo 
být možné využít na ekologizační 
povinnosti v rámci přímých plateb.  
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 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
povinně 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. Toto 
opatření by mělo být dostupné přednostně 
pro podnikatele v zemědělství.

Or. de
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Pozměňovací návrh 97
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Platby pro zemědělce v horských 
oblastech nebo v jiných oblastech 
s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními by měly prostřednictvím 
vybízení k trvalému využívání zemědělské 
půdy přispívat k zachování venkovské 
krajiny a k zachování a podpoře 
udržitelných systémů zemědělského 
hospodaření. Aby byla zajištěna účinnost 
této podpory, měly by platby poskytnout 
zemědělcům kompenzaci za ušlé příjmy 
a dodatečné náklady spojené se 
znevýhodněním dotyčné oblasti.

(32) Platby pro zemědělce v horských 
oblastech, v nejvzdálenějších regionech
nebo v jiných oblastech s přírodními či 
jinými zvláštními omezeními by měly 
prostřednictvím vybízení k trvalému 
využívání zemědělské půdy přispívat 
k zachování venkovské krajiny a 
k zachování a podpoře udržitelných 
systémů zemědělského hospodaření. Aby 
byla zajištěna účinnost této podpory, měly 
by platby poskytnout zemědělcům 
kompenzaci za ušlé příjmy a dodatečné 
náklady spojené se znevýhodněním 
dotyčné oblasti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 98
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Je nutno 
přijmout přechodná opatření s cílem 
usnadnit postupné ukončování plateb 
v oblastech, které v důsledku uplatňování 
těchto kritérií již nebudou považovány za 

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by tato kritéria měla zohlednit 
konkrétní situaci a cíle rozvoje regionů, 
které se dostatečně odlišují závažností 
trvalých přírodních nevýhod, způsobem 
výroby či případně hospodářskou 
strukturou podniků.
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oblasti s přírodními omezeními.

Or. de

Odůvodnění

Sdělení Komise o cílenějším zaměření podpory určené zemědělcům v oblastech s přírodním 
znevýhodněním (COM(2009)0161) nepřineslo uspokojivý výsledek a musí v každém případě 
zohlednit konkrétní situaci v členských státech. Je třeba vytvořit dostatek možností 
diferenciace podle typů podniků.

Pozměňovací návrh 99
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti 
a oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Je nutno 
přijmout přechodná opatření s cílem 
usnadnit postupné ukončování plateb 
v oblastech, které v důsledku uplatňování 
těchto kritérií již nebudou považovány za 
oblasti s přírodními omezeními.

(33) K zajištění účinného využívání fondů 
Unie a rovného zacházení se zemědělci 
v celé Unii by měly být horské oblasti, 
nejvzdálenější regiony a oblasti 
s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními vymezeny podle objektivních 
kritérií. V případě oblastí s přírodními 
omezeními by těmito kritérii měla být 
biofyzikální kritéria podložená 
spolehlivými vědeckými důkazy. Je nutno 
přijmout přechodná opatření s cílem 
usnadnit postupné ukončování plateb 
v oblastech, které v důsledku uplatňování 
těchto kritérií již nebudou považovány za 
oblasti s přírodními omezeními.

Or. pt

Pozměňovací návrh 100
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Iniciativa LEADER v oblasti místního 
rozvoje prokázala během řady let svou 
užitečnost při podpoře rozvoje 
venkovských oblastí tím, že plně přihlíží 
k víceodvětvovým potřebám endogenního 
rozvoje venkova prostřednictvím přístupu 
zdola nahoru. Iniciativa LEADER by proto 
měla pokračovat i v budoucnu a její 
uplatňování by mělo být u všech programů 
rozvoje venkova i nadále povinné.

(38) Iniciativa LEADER v oblasti místního 
rozvoje prokázala během řady let svou 
užitečnost při podpoře rozvoje 
venkovských oblastí tím, že plně přihlíží 
k víceodvětvovým potřebám endogenního 
rozvoje venkova prostřednictvím přístupu 
zdola nahoru. Iniciativa LEADER by proto 
měla pokračovat i v budoucnu a její 
uplatňování by mělo být u všech programů 
rozvoje venkova i nadále povinné. 
Stávající skupiny v rámci iniciativy 
LEADER by měly být definovány jako 
lokální akční skupiny, pokud splňují 
všechny předpoklady stanovené v článcích 
28, 29 a 30 [obecného] nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Provádění inovativních projektů 
v rámci EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti by měly 
zajišťovat operační skupiny, které spojují 
zemědělce, výzkumné pracovníky, 
poradce, podniky a jiné subjekty, jichž se 
týkají inovace v odvětví zemědělství. Aby 
bylo zajištěno, že výsledky těchto projektů 
přinášejí prospěch celému odvětví, je nutno 
zajistit šíření výsledků.

(52) Provádění inovativních projektů 
v rámci EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti by měly 
zajišťovat operační skupiny, které spojují 
zemědělce, výzkumné pracovníky, 
univerzity činné v této oblasti, poradce, 
podniky a jiné subjekty, jichž se týkají 
inovace v odvětví zemědělství. Aby bylo 
zajištěno, že výsledky těchto projektů 
přinesou prospěch celému odvětví, je třeba 
podpořit šíření výsledků a opatření na 
jejich šíření je třeba financovat v rámci 
technické pomoci.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 102
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „méně rozvinutými regiony“ regiony,
jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na 
obyvatele je méně než 75 % průměru HDP 
v EU-27;

j) „méně rozvinutými regiony“ regiony,
které jsou stále způsobilé v rámci 
konvergenčního cíle víceletého 
finančního rámce 2014–2020 a které se 
vyznačují tím, že jejich hrubý domácí 
produkt (HDP) na obyvatele je méně než 
75 % průměru HDP v EU-27;

Or. pt

Pozměňovací návrh 103
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky.
Přispívá k územně a environmentálně
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví
zemědělství v Unii, které je šetrnější
a odolnější vůči klimatu.

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova
hospodářského růstu ve venkovských 
oblastech v Unii způsobem, který doplňuje 
ostatní nástroje v rámci společné 
zemědělské politiky (dále jen „SZP“), 
politiky soudržnosti a společné rybářské 
politiky. Přispívá k územně 
a environmentálně vyváženějším 
a inovativnějším odvětvím zemědělství, 
potravinářství a lesnictví v Unii, která jsou
šetrnější a odolnější vůči klimatu, jakož 
i konkurenceschopnější a produktivnější.

Or. de

Odůvodnění

Cíle nařízení o EZFRV by měly být v souladu s cíli růstu, které stanoví strategie Evropa 2020, 
a proto je nutné, aby se zabývalo konkurenceschopností podniků v zemědělství a lesnictví.



AM\909845CS.doc 17/43 PE494.555v01-00

CS

Pozměňovací návrh 104
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadnění restrukturalizace 
zemědělských podniků, které se potýkají se 
závažnými strukturálními problémy, 
zejména podniků s nízkou mírou účasti na 
trhu, podniků orientovaných na trh 
v určitých odvětvích a podniků, u nichž je 
zapotřebí zemědělská diverzifikace;

a) usnadnění restrukturalizace
a modernizace zemědělských podniků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 1 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadnění diverzifikace, vytváření
nových malých podniků a pracovních míst;

a) usnadnění diverzifikace, zakládání
nových malých podniků zejména ženami
a mladými lidmi a vytváření pracovních 
míst;

Or. ro

Odůvodnění

Podpora zakládání mikropodniků a malých a středních podniků mladými lidmi a ženami 
přispěje k tomu, aby tyto skupiny obyvatelstva setrvaly ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 106
Riikka Manner
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadnění diverzifikace, vytváření
nových malých podniků a pracovních míst;

a) usnadnění diverzifikace, zakládání
nových malých podniků, rozvoj stávajících 
malých podniků a vytváření pracovních 
míst;

Or. fi

Pozměňovací návrh 107
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) usnadnění diverzifikace, vytváření 
nových malých podniků a pracovních míst;

a) usnadnění diverzifikace, vytváření 
nových malých podniků a pracovních míst
zejména pro mladé lidi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 108
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) horským oblastem uvedeným v čl. 33 
odst. 2;

c) horským oblastem uvedeným v čl. 33 
odst. 2 a oblastem s významnými 
přírodními omezeními uvedeným v čl. 33 
odst. 4;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 109
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) rozvoji a podpoře zemědělské 
produkce s oficiálními označeními jakosti, 
jako je např. ekologické zemědělství.

Or. pt

Pozměňovací návrh 110
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. U operací podporovaných v rámci 
tematických podprogramů týkajících se 
malých zemědělských podniků a krátkých 
dodavatelských řetězců se mohou míry 
podpory stanovené v příloze I zvýšit 
o 10 procentních bodů. V případě mladých 
zemědělců a horských oblastí se mohou 
maximální míry podpory zvýšit v souladu 
s přílohou I. Maximální společná míra 
podpory však nesmí překročit 90 %.

3. U operací podporovaných v rámci 
tematických podprogramů týkajících se 
malých zemědělských podniků a krátkých 
dodavatelských řetězců se mohou míry 
podpory stanovené v příloze I zvýšit 
o 10 procentních bodů. V případě mladých 
zemědělců, horských oblastí
a nejvzdálenějších regionů se mohou 
maximální míry podpory zvýšit v souladu 
s přílohou I. Maximální společná míra 
podpory však nesmí překročit 90 %.

Or. pt

Pozměňovací návrh 111
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) analýzu potřeb týkajících se požadavků 
na sledování a hodnocení a plánu 
hodnocení podle článku 49 nařízení (EU) 
č. [společný strategický rámec/2012]. 
Členské státy zajistí dostatečné zdroje 
a činnosti v oblasti budování kapacit 
s cílem zabývat se zjištěnými potřebami;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě předběžných podmínek 
stanovených v příloze IV se na EZFRV
použijí obecné předběžné podmínky
uvedené v příloze IV nařízení (EU) č. 
[společný strategický rámec/2012].

Předběžné podmínky stanovené v příloze 
IV se vztahují na plánování EZFRV tehdy, 
pokud jsou relevantní pro cíle, které jsou
uvedené v prioritách programu, a lze je na 
tyto cíle uplatnit. 

Or. en

Odůvodnění

Paleta předběžných podmínek navrhovaných pro programy rozvoje venkova by měla 
zahrnovat pouze konkrétní podmínky, které jsou pro tyto programy relevantní. Předběžné 
podmínky uvedené v příloze IV mají širší záběr a mnohé z nich by měly být zohledněny na 
úrovni partnerského kontaktu (to se netýká bodů 1, 2,4.1–4.3 a 6.1 a horizontálních podmínek 
2 a 3), přičemž by jejich hodnocení mělo být stanoveno smlouvou. 

Pozměňovací návrh 113
Richard Seeber

Návrh nařízení
Článek 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě předběžných podmínek 
stanovených v příloze IV se na EZFRV
použijí obecné předběžné podmínky 
uvedené v příloze IV nařízení (EU) č. 
[společný strategický rámec/2012].

Předběžné podmínky stanovené v příloze 
IV se vztahují na plánování EZFRV tehdy, 
pokud jsou pro něj relevantní a lze je 
uplatnit na cíle, které sledují priority 
programu.

Or. de

Odůvodnění

Politice rozvoje venkovských oblastí nelze dávat odpovědnost za plnění požadavků v jiných 
oblastech. Proto by měly být uplatňovány pouze předběžné podmínky, které jsou skutečně 
spojené s prioritami této politiky.

Pozměňovací návrh 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy 
odborné přípravy, které tvoří součást 
běžných programů nebo systémů středního 
a vyššího vzdělávání.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy 
odborné přípravy, které tvoří součást 
běžných programů nebo systémů středního 
a vyššího vzdělávání, avšak může se 
vztahovat na kurzy nabízené v rámci 
systému celoživotního vzdělávání  nebo 
v rámci rekvalifikace, jež zohledňují 
potřeby venkovských subjektů.

Or. ro

Odůvodnění

Systém celoživotního vzdělávání umožňuje rekvalifikace a rozvoj nových činností.

Pozměňovací návrh 115
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpora může také pokrývat náklady 
vyplývající z informačních a podpůrných 
činností souvisejících s produkty v rámci 
režimů jakosti uvedených v odstavci 1.

Or. pt

Pozměňovací návrh 116
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. přispívají k podpoře růstu, zajištění 
pracovních míst v celém výrobním řetězci 
a k zpřístupnění nových oborů podnikání 
pro zemědělské podniky jako například 
v oblasti cestovního ruchu nebo sociální 
oblasti;

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být možné podpořit jak rozšíření podniků v oblasti turistického ruchu (dovolená na 
farmě), tak v sociální oblasti (ekologická péče).

Pozměňovací návrh 117
Czesław Adam Siekierski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Maximální míra podpory podle odst. 1 
písm. b) se omezuje na mikropodniky 
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a malé a střední podniky ve smyslu 
doporučení Komise 2003/361/ES. U 
podniků, na které se nevztahuje čl. 2 odst. 
1 tohoto doporučení, zaměstnávají méně 
než 750 osob nebo dosahují ročního 
obratu nižšího než 200 milionů EUR, se 
maximální intenzita podpory sníží na 
polovinu.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka kritizuje návrh podporovat zpracovatelské podniky bez ohledu na jejich velikost 
(doposud byly velké podniky z podpory vyloučeny). Velké podniky mají na základě výhod 
vyplývajících z jejich velikosti na trhu významné postavení, mohou investovat do svého 
rozšiřování i bez dotací. Pokud budou mít členské státy možnost, v tomto ohledu rozhodnout, 
mohlo by dojít k narušení pravidel hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 118
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) platby odstupného zemědělcům, kteří 
podniky trvale převedou na jiného 
zemědělce.

Or. en

Odůvodnění

Současný systém předčasného odchodu do důchodu by měl zůstat zachován.

Pozměňovací návrh 119
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu ii) se 
poskytuje zemědělcům nebo členům 
domácnosti zemědělce s rozlišením na 
nezemědělské činnosti a nezemědělské 
mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech.

Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu ii) se
poskytuje zemědělcům nebo členům 
domácnosti zemědělce s rozlišením na 
nezemědělské činnosti a nezemědělské 
mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech a jiným 
obyvatelům venkovských oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje 
nezemědělským mikropodnikům a malým 
podnikům ve venkovských oblastech 
a zemědělcům nebo členům domácnosti 
zemědělce.

Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje 
nezemědělským mikropodnikům a malým 
podnikům ve venkovských oblastech 
a zemědělcům nebo členům domácnosti 
zemědělce a jiným obyvatelům 
venkovských oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Podpora podle odst. 1 písm. ca) se 
poskytuje zemědělcům, kteří vykonávali 
výdělečnou zemědělskou činnost 
minimálně deset let, mají alespoň 60 let, 
zavázali se převést celý zemědělský podnik 
a příslušné platební nároky trvale na 
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jiného zemědělce a s konečnou platností 
ukončit veškeré výdělečné zemědělské 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
seskupení producentů v zemědělství 
a lesnictví s cílem:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování, 
zvětšování a rozšiřování organizací
producentů v zemědělství a lesnictví 
s cílem:

Or. pt

Pozměňovací návrh 123
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přizpůsobit produkci a výstup 
producentů, kteří jsou členy těchto 
seskupení, požadavkům trhu;

a) přizpůsobit produkci a výstup 
producentů, kteří jsou členy těchto 
organizací, požadavkům trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět seskupení producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 
dovedností a organizace a usnadnění 
inovačních procesů.

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět organizací producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 
dovedností a organizace a usnadnění 
inovačních procesů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 125
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zvětšení zvýšením počtu členů nebo 
hodnoty produkce uvedené na trh až po 
hranice nasycení příslušného trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 126
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) výhody ze spojení, sloučení nebo 
obchodních dohod, které podporují 
součinnost a doplňkovost činností mezi 
organizacemi producentů, nebo 
prostřednictím vertikální integrace;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 127
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

Podpora se poskytuje organizacím
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu podle článku 106 nařízení 
[Nařízení o jednotné společné organizací 
trhů] oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
organizace producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

Or. pt

Pozměňovací návrh 128
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy do pěti let od uznání 
seskupení producentů ověří, zda bylo 
dosaženo cílů podnikatelského plánu.

Členské státy do pěti let od poskytnutí 
podpory uvedené v tomto článku ověří, 
zda bylo dosaženo cílů podnikatelského 
plánu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 129
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje formou paušální 
částky v ročních splátkách po dobu prvních 

Podpora se poskytuje formou paušální 
částky v ročních splátkách po dobu prvních 
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pěti let ode dne, kdy bylo seskupení 
producentů uznáno na základě svého 
podnikatelského plánu. Vypočítává se 
podle roční produkce seskupení uvedené na 
trh. Poslední splátku členské státy vyplatí 
až po ověření správného provedení 
podnikatelského plánu.

pěti let po poskytnutí podpory uvedené 
v tomto článku. Vypočítává se podle 
hodnoty roční produkce seskupení uvedené 
na trh. Poslední splátku členské státy 
vyplatí až po ověření správného provedení 
podnikatelského plánu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 130
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V prvním roce mohou členské státy 
vyplatit seskupení producentů podporu, 
která je vypočítána na základě průměrné 
roční hodnoty produkce členů seskupení 
uvedené na trh během tří let před vstupem 
do seskupení. V případě seskupení 
producentů v lesnictví je podpora 
vypočítána na základě průměrné produkce 
členů seskupení uvedené na trh 
v posledních pěti letech před uznáním 
seskupení s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

V prvním roce mohou členské státy 
vyplatit organizacím producentů podporu, 
která je vypočítána na základě průměrné 
roční hodnoty produkce členů seskupení 
uvedené na trh během tří let před vstupem 
do organizace. V případě seskupení 
producentů v lesnictví je podpora 
vypočítána na základě průměrné produkce 
členů seskupení uvedené na trh 
v posledních pěti letech před uznáním 
seskupení s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

Or. pt

Pozměňovací návrh 131
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců 

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců 
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a dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více 
agroenvironmentálních-klimatických 
závazků pro zemědělskou půdu. V řádně 
odůvodněných případech mohou být za 
účelem plnění cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí agroenvironmentální-
klimatické platby poskytnuty i jiným 
správcům půdy nebo skupinám jiných 
správců půdy.

a dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více 
agroenvironmentálních-klimatických 
závazků pro zemědělskou, případně pro 
zemědělsky využitelnou půdu nebo 
provedli investiční opatření pro 
přizpůsobení se změnám klimatu. V řádně 
odůvodněných případech mohou být za 
účelem plnění cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí agroenvironmentální-
klimatické platby poskytnuty skupinám
zemědělců.

Or. de

Odůvodnění

Cílovou skupinou tohoto opatření jsou v první řadě zemědělci. Je nutné zohlednit již existující 
programy a opatření.

Pozměňovací návrh 132
Richard Seeber

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 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny 
v programu.

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, příslušných 
minimálních požadavků, jež se týkají 
používání průmyslových hnojiv 
a přípravků na ochranu rostlin, a dalších 
příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy. Všechny tyto závazné požadavky 
jsou určeny v programu.

Or. de
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Odůvodnění

Měla by existovat možnost uznat veškerá agroenvironmentální a klimatická opatření bez 
navýšení základní úrovně jako požadavek ekologizace v rámci přímých plateb.

Pozměňovací návrh 133
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %. 
Podpora z EZFRV se může týkat opatření 
podle kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012. 

Or. de

Odůvodnění

Certifikovaná agroenvironmentální opatření a opatření v oblasti klimatu by měla automaticky 
splňovat požadavky na ekologizaci a proto by veškerá opatření měla být považována za 
ekologizaci a měla by být podporována v obou pilířích.

Pozměňovací návrh 134
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pro výpočet plateb uvedených 
v předchozím odstavci může členský stát 
v situacích, které by mohly ohrozit úlohu 
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postupů šetrných k životnímu prostředí 
a klimatu, použít pojem alternativní 
náklady.

Or. pt

Pozměňovací návrh 135
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními, s přihlédnutím 
k platbám podle kapitoly 3 hlavy III 
nařízení (EU) č. přímé platby/2012.

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními, s přihlédnutím 
k platbám podle kapitoly 3 hlavy III 
nařízení (EU) č. přímé platby/2012. 
Příspěvky budou dostatečně rozlišeny 
s ohledem na: 
– situaci a cíle rozvoje dotyčného regionu, 
– závažnost trvalých přírodních nevýhod 
ovlivňujících zemědělské činnosti, 
– typ produkce, případně hospodářskou 
strukturu zemědělského podniku.

Or. de

Odůvodnění

Podniky s různými formami a oblastmi produkce mají diferencované výdaje a náklady na 
řízení podniku – je nutné tuto skutečnost zohlednit. 

Pozměňovací návrh 136
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Platby se stanovují v rozmezí mezi 
minimální a maximální částkou stanovenou 
v příloze I.

3. Platby se stanovují v rozmezí mezi 
minimální a maximální částkou stanovenou 
v příloze I. Vyrovnávací příspěvky vyšší 
než maximální částka lze poskytnout za 
předpokladu, že průměrná výše všech 
vyrovnávacích plateb vyplacených na 
příslušné úrovni programování 
nepřevyšuje tuto maximální částku.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost stanovit diferencované částky pro podniky s různými formami 
výroby.

Pozměňovací návrh 137
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V členských státech, které neprovedly 
vymezení podle čl. 33 odst. 3 do 
1. ledna 2014, se odstavec 5 vztahuje na 
zemědělce pobírající platby v oblastech, 
jež byly způsobilé pro tyto platby 
v období 2007–2013. Po provedení 
vymezení obdrží zemědělci v oblastech, 
které jsou způsobilé i nadále, platby 
v rámci tohoto opatření v plné výši. 
Zemědělci v oblastech, které již nejsou 
způsobilé, obdrží platby podle odstavce 5.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Richard Seeber
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Členské státy mohou poskytnout platby 
podle článku 32 jiným než horským 
oblastem, které čelí významným přírodním 
omezením a byly způsobilé pro platby 
v programovém období 2007–2013 podle 
článku 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1698/2005. Kritéria, podle kterých se 
určují oblasti jiné než horské oblasti, které 
čelí přírodním omezením, by měla 
zohlednit konkrétní situaci a cíle rozvoje 
regionů, které se dostatečně odlišují 
závažností trvalých přírodních nevýhod, 
způsobem výroby či případně 
hospodářskou strukturou podniků.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise, který se týká nového vymezení jiných znevýhodněných oblastí, nelze uplatnit 
na všechny členské státy. S ohledem na stanoviska Parlamentu EU by měl nový systém 
zohledňovat různou situaci členských států.

Pozměňovací návrh 139
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. rozvoje nebo uvádění na trh služeb 
cestovního ruchu vztahujících se 
k venkovské turistice;

Or. de

Odůvodnění

Rozvoj nabídek venkovské turistiky a jejich uvádění na trh má pro venkovské oblasti 
mimořádný význam, jelikož je toto odvětví v mnoha regionech propojeno zejména se 
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zemědělstvím.

Pozměňovací návrh 140
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. vývoje projektů souvisejících se 
sociálním zemědělstvím (např. ekologické 
péče);

Or. de

Odůvodnění

Vývoj nabídek sociálního zemědělství na příkladu projektu ekologické péče má na jedné 
straně význam pro venkovské oblasti a na straně druhé představuje nové dodatečné 
hospodářské odvětví v zemědělství.

Pozměňovací návrh 141
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

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.

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 vedou ke snížení roční produkce 
zemědělce ve srovnání s průměrnou roční 
produkcí o 15 %. Tato průměrná roční 
produkce se vypočítá na základě údajů za 
předcházející období tří let nebo za 
předcházející období pěti let, kromě 
nejvyššího a nejnižšího údaje, nebo 
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v dostatečně odůvodněných mimořádných 
případech na základě údajů za určitý rok 
z předcházejícího pětiletého období.

Určení rozsahu způsobených škod může 
být sladěno se specifickými znaky každého 
druhu výrobku, přičemž se uplatní:
a) biologické údaje (rozsah ztráty 
biomasy) určené na úrovni zemědělského 
podniku, stanovené na místní, regionální
nebo vnitrostátní úrovni nebo příslušné 
údaje o poklesu výnosů nebo
b) povětrnostní podmínky určené na 
místní, regionální nebo vnitrostátní 
úrovni (množství srážek, teploty atd.).

Or. pt

Pozměňovací návrh 142
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě úkolů uvedených v článku 30 
nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012] mohou místní akční skupiny
vykonávat rovněž další úkoly, které jim 
svěří řídící orgán a/nebo platební 
agentura.

1. Kromě úkolů uvedených v článku 30 
nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012] mohou místní akční skupiny 
rovněž:

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vykonávat dodatečné úkoly, kterými je 
pověří řídící orgán nebo platební 
agentura, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) samostatně nebo společně s partnery 
v rámci rozvojové strategie provádět také 
činnosti s širokým územním rozměrem, 
tedy tzv. „zastřešující projekty“;

Or. en

Odůvodnění

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Pozměňovací návrh 145
Elisabeth Schroedter

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. k místním akčním skupinám patří také 
existující skupiny LEADER, které 
získávají podporu již v rámci iniciativ 
Leader II1 nebo Leader+2, popř. podle 
článku 62 nařízení (ES) č. 1698/2005 
Rady (EZFRV)3, za předpokladu, že tyto 
skupiny splňují podmínky stanovené 
v článcích 28,29 a 30 obecného nařízení.
______________
1Sdělení Komise členským státům, kterým 
se stanoví hlavní směry pro souhrnné 
nebo integrované operační programy, pro 
které se členské státy vyzývají podat žádost 
o pomoc v rámci iniciativy Společenství 
pro rozvoj venkova (Leader II) (Úř. věst. 
C 180, 1.7.1994, s. 48).
Sdělení Komise členským státům ze dne 
14. dubna 2000, kterým se stanoví obecné 
zásady pro iniciativu Společenství pro 
rozvoj venkova (Leader+) (Úř. věst. C 139, 
18.5.2000, s. 5). Oznámení naposledy 
změněné sdělením Komise členským 
státům ze dne 14. dubna 2000, kterým se 
stanoví obecné zásady pro iniciativu 
Společenství pro rozvoj venkova 
(Leader+) (Úř. věst. C 294,4, 4.12.2003, 
s. 11).
3 Nařízení Rady (ES) č. 3/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Místní akční skupiny mohou příslušnou 
platební agenturu požádat o vyplacení 
zálohy, je-li tato možnost stanovena 
v programu rozvoje venkova. Výše záloh 
nesmí překročit 50 % veřejné podpory na 
provozní náklady a propagaci.

2. Místní akční skupiny mohou příslušnou 
platební agenturu požádat o vyplacení 
zálohy, je-li tato možnost stanovena 
v programu rozvoje venkova. Výše záloh 
nesmí překročit 80 % veřejné podpory na 
provozní náklady a propagaci.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k závažným problémům místních akčních skupin při zajišťování úvěrů, navrhujeme 
zvýšit zálohy na 80 %.

Pozměňovací návrh 147
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) předběžná podpora uvedená v písmeni 
b) se může poskytovat formou zálohy až 
do výše 100 % dotací, pokud je taková 
možnost v programu uvedena.

Or. en

Odůvodnění

Dodatečný odstavec je navržen s cílem zavést ustanovení, která u zastřešujících projektů 
umožní vyplácet zálohy až do výše 100%. V takovém případě se jedná o projekty, kterých se 
účastní partneři, kteří z důvodu finančních překážek nežádají o podporu jednotlivě. V rámci 
zastřešujícího projektu LAG je možné předem převést finanční prostředky na tyto partnery.

Pozměňovací návrh 148
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. Investice do nových zavlažovacích 
zařízení se považují za způsobilé výdaje, 
pokud se prokáže, že dotyčné investice 
jsou udržitelné a jsou v souladu 
s rámcovou směrnicí o vodě. Investice do 
modernizace stávajících systémů jsou 
způsobilé, pokud se prokáže, že se zlepšilo 
využívání vody stanovené ve 
vnitrostátních plánech pro účinné 
využívání vody, které byly vypracovány na 
základě rámcové směrnice o vodě.

Or. pt

Pozměňovací návrh 149
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dosavadní výsledky b) dosavadní výsledky se zřetelem na 
období 2007–2012.

Or. de

Odůvodnění

Brát zřetel na rok 2013 není vhodné, protože profily členských států v období 2007–2013 jsou 
zcela rozdílné. Vhodným základem je proto průměr za celé období.

Pozměňovací návrh 150
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 85 % způsobilých veřejných výdajů a) 85 % způsobilých veřejných výdajů 
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v méně rozvinutých regionech, 
nejvzdálenějších regionech a na menších 
ostrovech v Egejském moři ve smyslu 
nařízení (EHS) č. 2019/93;

v méně rozvinutých regionech, regionech, 
jejichž podpora končí, nejvzdálenějších 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 80 % u opatření uvedených 
v článcích 15, 28 a 36, u místního rozvoje 
v rámci iniciativy LEADER uvedeného 
v článku 28 nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] a u operací podle 
čl. 20 odst. 1 písm. a) bodu i). V případě 
programů pro méně rozvinuté regiony, 
nejvzdálenější regiony a menší ostrovy 
v Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 se může zvýšit na 90 %;

a) 80 % u opatření uvedených 
v článcích 15, 28 a 36, u místního rozvoje 
v rámci iniciativy LEADER uvedeného 
v článku 28 nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] a u operací podle 
čl. 20 odst. 1 písm. a) bodu i). V případě 
programů pro méně rozvinuté regiony, 
regiony, jejichž podpora končí,
nejvzdálenější regiony a menší ostrovy 
v Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 se může zvýšit na 90 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) 60 % agroenvironmentálních opatření 
a opatření v oblasti klimatu podle článku 
29. V případě programů pro méně 
rozvinuté regiony, nejvzdálenější regiony 
a menší ostrovy v Egejském moři ve 
smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93 se může 
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zvýšit na 90 %;

Or. pt

Pozměňovací návrh 153
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 100 % u operací financovaných podle
článku 66.

b) 100 % u operací financovaných podle
článků 66 a 38.

Or. pt

Pozměňovací návrh 154
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Pro finanční prostředky převedené do 
EZFRV podle článku 14 nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012, se uplatňuje jednotná 
sazba příspěvku podle odstavce 3.

Or. de

Odůvodnění

Na finanční prostředky, které se v rámci pružnosti přesunou do EZFRV, se musí ve smyslu 
soudržnosti uplatňovat stejná sazba příspěvků jako na jiná opatření v rámci EZFRV.

Pozměňovací návrh 155
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přezkoumává činnosti a výstupy spojené 
s plánem hodnocení programu;

b) přezkoumává plán hodnocení programu, 
který předložil řídící orgán, a pokroky 
v jeho plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. května 2016 a do 31. května
každého následujícího roku až do roku
2023 a včetně tohoto roku předloží členské 
státy Komisi výroční zprávu o provádění 
programu rozvoje venkova 
v předcházejícím kalendářním roce. Zpráva 
předložená v roce 2016 zahrnuje 
kalendářní roky 2014 a 2015.

1. Do 30. června 2016 a do 31. června
každého následujícího roku až do roku
2022 a včetně tohoto roku předloží členské 
státy Komisi výroční zprávu o provádění 
programu rozvoje venkova 
v předcházejícím kalendářním roce.
Členské státy předloží závěrečnou zprávu 
do 31. prosince 2013. Zpráva předložená 
v roce 2016 zahrnuje kalendářní roky 2014 
a 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud se v programu pro rozvoj 
venkova uvádějí nástroje, které obsahují 
prvky státních dotací, neměly by tyto 
nástroje být předmětem zvláštního sdělení.

Or. en
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Odůvodnění

Žádám o změnu právních předpisů EU s cílem zabránit, aby se uplatňoval zvláštní 
schvalovací postup pro určité nástroje, na které se vztahuje aspekt slučitelnosti s politikou 
hospodářské soutěže.


