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Pozměňovací návrh 158
Jens Geier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací v 
zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti a 
životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství, obnovy, zachování a 
zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající v 
inovacích, životním prostředí a zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně. Opatření v oblasti zmírňování 
změny klimatu by se měla týkat jak 
omezování emisí z hlavních činností 
zemědělství a lesnictví, jako je živočišná 
výroba a používání hnojiv, tak zachování 
propadů uhlíku a rozšíření pohlcování 
uhlíku s ohledem na využívání půdy, 
změnu využívání půdy a odvětví lesnictví. 
Priorita Unie pro rozvoj venkova týkající 
se předávání znalostí a inovací v 
zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků 
a organizace potravinového řetězce, 
obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů 
závislých na zemědělství a lesnictví, 
účinného využívání zdrojů a přechodu na 
nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví 
a podpory sociálního začleňování, 
snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje venkovských oblastí. Přitom je 
nutno brát v úvahu rozmanité situace 
ovlivňující venkovské oblasti s různými 
charakteristikami či různými kategoriemi 
potenciálních příjemců a průřezové cíle 
spočívající v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně. Opatření v 
oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací v 
zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.
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Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 159
Jens Geier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Zemědělství je více než jiná odvětví 
ohroženo poškozením produktivního 
potenciálu způsobeným přírodními 
katastrofami. S cílem pomoci zlepšit 
životaschopnost a konkurenceschopnost 
podniků čelících těmto katastrofám by 
měla být poskytnuta podpora, která 
zemědělcům pomůže obnovit poškozený 
zemědělský potenciál. Členské státy by 
měly rovněž zajistit, aby v důsledku 
kombinace systémů Unie (zejména 
opatření k řízení rizik), vnitrostátních 
a soukromých systémů kompenzací 
nedošlo k nadměrné kompenzaci. Aby bylo 
zajištěno účinné a účelné využívání 
rozpočtových zdrojů EZFRV, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o stanovení způsobilých nákladů 
v rámci tohoto opatření.

(20) Zemědělství je více než jiná odvětví 
ohroženo poškozením produktivního 
potenciálu způsobeným přírodními 
katastrofami. S cílem pomoci zlepšit 
životaschopnost a konkurenceschopnost 
podniků čelících těmto katastrofám by 
měla být poskytnuta podpora, která 
zemědělcům pomůže obnovit poškozený 
zemědělský potenciál. Členské státy by 
měly rovněž zajistit, aby v důsledku 
kombinace systémů Unie, vnitrostátních 
a soukromých systémů kompenzací 
nedošlo k nadměrné kompenzaci. Aby bylo 
zajištěno účinné a účelné využívání 
rozpočtových zdrojů EZFRV, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o stanovení způsobilých nákladů 
v rámci tohoto opatření.

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.
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Pozměňovací návrh 160
Jens Geier

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 a kteří se zaváží k 
převodu celého zemědělského podniku a 
odpovídajících platebních nároků jinému 
zemědělci, který se režimu neúčastní.

(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.
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Or. de

Odůvodnění

Se zemědělci by mělo být při ukončování činnosti podniku zacházeno stejně jako se všemi 
ostatními podnikateli. Vyplácení odstupného zemědělcům nelze odůvodnit a s ohledem na 
ostatní podnikatele jde o porušení zásady rovného zacházení.

Pozměňovací návrh 161
Jens Geier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 vynaložit minimálně 
30 % 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.

Or. de

Odůvodnění

Povinná minimální částka pro agroenvironmentální-klimatické platby má velký význam, aby 
byla zdůrazněna důležitost těchto prioritních operací, ale zároveň však byla zajištěna 
dostatečná pružnost. Proto by měla být mírně zvýšena z 25 % na 30 %.

Pozměňovací návrh 162
Jens Geier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Zemědělci jsou v současnosti 
vystaveni vyšším hospodářským a 
environmentálním rizikům v důsledku 
změny klimatu a vyššího kolísání cen. V 
této souvislosti má pro zemědělce vyšší 
význam účinné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu by mělo být vytvořeno opatření k 
řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům 
při řešení nejběžnějších rizik, jimž čelí. 
Toto opatření by proto mělo poskytnout 
zemědělcům podporu určenou na 

vypouští se
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uhrazení pojistného, které platí za 
pojištění úrody, hospodářských zvířat a 
plodin, a rovněž na zřizování vzájemných 
fondů a poskytování kompenzace 
vyplacené z těchto fondů zemědělcům za 
ztráty, které utrpěli v důsledku vypuknutí 
chorob zvířat či rostlin nebo ekologických 
katastrof. Měla by zahrnovat rovněž 
nástroj k stabilizaci příjmu v podobě 
vzájemného fondu poskytujícího podporu 
zemědělcům, kteří se potýkají s výrazným 
poklesem příjmů. Aby bylo zajištěno, že se 
v celé Unii zachází se zemědělci stejně, že 
není narušena hospodářská soutěž a že 
jsou dodržovány mezinárodní závazky 
Unie, měly by být stanoveny zvláštní 
podmínky pro poskytování podpory v 
rámci těchto opatření. Aby bylo zajištěno 
účinné využívání rozpočtových zdrojů 
EZFRV, měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
stanovení minimální a maximální doby 
trvání komerčních půjček pro vzájemné 
fondy.

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 163
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EZFRV přispívá ke strategii 
Evropa 2020 podporou udržitelného 
rozvoje venkova v Unii způsobem, který 
doplňuje ostatní nástroje v rámci společné 

1. EZFRV přispívá v rámci evropské 
strategie pro rozvoj venkova ke strategii 
Evropa 2020 podporou udržitelného 
rozvoje venkova v Unii způsobem, který 
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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.

doplňuje ostatní nástroje v rámci společné 
zemědělské politiky (dále jen „SZP“) a je 
koordinován s politikou soudržnosti 
a společnou rybářskou politikou, které 
také doplňuje. Přispívá k územně 
a environmentálně vyváženějšímu a 
inovativnějšímu odvětví zemědělství v 
Unii, které je šetrnější a odolnější vůči 
klimatu.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 29 stanoviska Výboru regionů zdůrazňuje, že je na evropské úrovni 
potřebná opravdová strategie pro rozvoj venkova. Tato strategie musí být sladěna 
s podporami politiky soudržnosti a také společné rybářské politiky, které ji budou doplňovat.

Pozměňovací návrh 164
Jens Geier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 165
Jens Geier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporu řízení rizik v zemědělských 
podnicích;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 166
Jens Geier

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) podporu hospodářské diverzifikace, 
vytváření nových podniků a pracovních 
míst;

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 32 Výboru regionů.

Pozměňovací návrh 167
Jens Geier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozšíření dostupnosti, využívání a 
kvality informačních a komunikačních 
technologií (IKT) ve venkovských 

c) rozšíření dostupnosti, využívání a 
kvality nových technologií a informačních 
a komunikačních technologií (IKT);



AM\912809CS.doc 11/24 PE496.352v01-00

CS

oblastech.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 32 Výboru regionů.

Pozměňovací návrh 168
Jens Geier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) usnadnění usazování mladých lidí ve 
venkovských oblastech, zejména žen, a to 
podporováním opatření, která umožňují 
sladit rodinný a pracovní život.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 32 Výboru regionů.

Pozměňovací návrh 169
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) roční platby zemědělcům, kteří se 
účastní režimu pro malé zemědělce 
stanoveného hlavou V nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012 (dále jen „režim pro 
malé zemědělce“), kteří trvale převedou 
zemědělský podnik jinému zemědělci.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Se zemědělci by mělo být při ukončování činnosti nebo odevzdávání podniku zacházeno stejně 
jako se všemi ostatními podnikateli. Vyplácení odstupného zemědělcům nelze odůvodnit a 
s ohledem na ostatní podnikatele jde o porušení zásady rovného zacházení.

Pozměňovací návrh 170
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora podle odst. 1 písm. c) se 
poskytuje zemědělcům, kteří se v době 
předložení žádosti o podporu účastní 
režimu pro malé zemědělce na období 
alespoň jednoho roku a kteří se zaváží k 
trvalému převodu celého zemědělského 
podniku a odpovídajících platebních 
nároků jinému zemědělci. Podpora se 
vyplácí ode dne převodu do 31. prosince 
2020.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Se zemědělci by mělo být při ukončování činnosti podniku zacházeno stejně jako se všemi 
ostatními podnikateli. Vyplácení odstupného zemědělcům nelze odůvodnit a s ohledem na 
ostatní podnikatele jde o porušení zásady rovného zacházení.

Pozměňovací návrh 171
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Podpora podle odst. 1 písm. c) se rovná 
120 % roční platby, kterou příjemce 
obdržel v rámci režimu pro malé 

vypouští se
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zemědělce.

Or. de

Odůvodnění

Se zemědělci by mělo být při ukončování činnosti podniku zacházeno stejně jako se všemi 
ostatními podnikateli. Vyplácení odstupného zemědělcům nelze odůvodnit a s ohledem na 
ostatní podnikatele jde o porušení zásady rovného zacházení.

Pozměňovací návrh 172
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské 
využití půdy.

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit udržitelné
zemědělské využití půdy.

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací odpovídajících 
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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.

jednomu nebo více 
agroenvironmentálním-klimatickým 
závazkům. 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.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 36 Výboru regionů zdůrazňuje, že by mělo být vypuštěno omezení operací 
na „zemědělskou půdu“, protože by to mohlo vážně ohrozit cíle v oblasti životního prostředí a 
klimatu. Týká se to např. spásání ploch, které nejsou považovány za zemědělské, 
a uplatňování agroenvironmentálních opatření na území rybníků, slatin a v pásmech kolem 
vody.

Pozměňovací návrh 174
Jens Geier

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 175
Jens Geier

Návrh nařízení
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Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojištění úrody, hospodářských zvířat a 
plodin

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
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příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 176
Jens Geier

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzájemné fondy pro choroby zvířat a 
choroby rostlin a ekologické katastrofy

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 177
Jens Geier

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj k stabilizaci příjmu vypouští se
1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
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fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.
2. Aby byl vzájemný fond způsobilý pro 
podporu, musí:
a) být akreditován příslušným orgánem v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy;
b) mít transparentní politiku, pokud jde o 
platby do fondu a výběry z fondu;
c) mít jednoznačná pravidla pro přidělení 
odpovědnosti za vzniklé dluhy.
3. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.
4. Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 
odst. 1 písm. c) se mohou vztahovat pouze 
na částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.
Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.
5. Podpora je omezena maximální mírou 
stanovenou v příloze I.

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 178
Jens Geier

Návrh nařízení
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Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla týkající se provádění opatření vypouští se
1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme pravidla pro provádění 
opatření uvedených v tomto oddíle, jež se 
týkají:
a) postupů pro výběr orgánů nebo 
subjektů poskytujících poradenské služby 
pro zemědělství a lesnictví a řídicí a 
pomocné služby pro zemědělství a 
postupného snižování podpory v rámci 
opatření týkajícího se poradenských 
služeb podle článku 16;
b) posouzení pokroku dosaženého s 
ohledem na podnikatelský plán ze strany 
členského státu, možností plateb a 
způsobů přístupu k ostatním opatřením 
pro mladé zemědělce v rámci opatření 
týkajícího se rozvoje zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti podle 
článku 20;
c) vymezení s ohledem na ostatní opatření, 
převodu na jiné jednotky než jednotky, jež 
jsou použity v příloze I, výpočtu 
transakčních nákladů a změny nebo 
úpravy závazků v rámci 
agroenvironmentálního-klimatického 
opatření podle článku 29, opatření 
týkajícího se ekologického zemědělství 
podle článku 30 a opatření týkajícího 
lesnicko-environmentálních a 
klimatických služeb a ochrany lesů podle 
článku 35;
d) možnosti použít standardní 
předpoklady ušlých příjmů v rámci 
opatření uvedených v článcích 29, 30, 31, 
32, 34 a 35 a kritérií pro jejich výpočet;
e) výpočtu výše podpory, je-li operace 
způsobilá pro podporu v rámci více než 
jednoho opatření.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v 
souladu s přezkumným řízením uvedeným 
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v článku 91.

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 179
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) investice do modernizace nebo 
budování zavlažovacích zařízení v rámci 
záměrů nebo programů členských států či 
regionů, má-li důkladné posouzení jejich 
dopadů pozitivní výsledky, pokud jde o 
kvalitu vody i kvantitativní stav zdrojů;

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 37 Výboru regionů.

Pozměňovací návrh 180
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely přidělení výkonnostní rezervy 
uvedené v čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 
[společný strategický rámec/2012] se k 
částkám uvedeným v článku 18 nařízení 
(EU) č. [společný strategický rámec/2012] 
připočtou dostupné účelově vázané příjmy 

6. Dostupné účelově vázané příjmy 
vybrané v souladu s článkem 45 nařízení 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 pro 
EZFRV se přidělí členským státům 
poměrným dílem k jejich podílu celkové 
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vybrané v souladu s článkem 45 nařízení 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 pro 
EZFRV. Přidělí se členským státům 
poměrným dílem k jejich podílu celkové 
částky podpory z EZFRV.

částky podpory z EZFRV.

Or. de

Odůvodnění

Výkonnostní rezerva uvedená v článku 18 nařízení (EU) č. [společný strategický rámec/2012] 
se vypouští.

Pozměňovací návrh 181
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Nejméně 30 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno na opatření podle článků 29, 
30 a 31.

Or. de

Odůvodnění

Povinná minimální částka na agroenvironmentální-klimatické platby by neměla být stanovena 
jenom v bodě odůvodnění, ale i v příslušném článku. Aby byl zdůrazněn význam těchto 
prioritních operací, ale zároveň byla zajištěna dostatečná pružnost, měla by tato částka být 
mírně zvýšena z 25 % na 30 %.

Pozměňovací návrh 182
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Příspěvky členských států na způsobilé 
veřejné výdaje lze nahradit soukromými 
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příspěvky.

Or. de

Odůvodnění

Jak již bylo naplánováno na dokončených třístranných jednáních k finančnímu nařízení, mělo 
by být možné nahradit příspěvek členských států na způsobilé veřejné výdaje soukromými 
příspěvky. To je třeba především v současné době, kdy členské státy usilují o úspory a jejich 
problémy s poskytováním spolufinancování by mohly být vyrovnány soukromými investory.

Pozměňovací návrh 183
Jens Geier

Návrh nařízení
Příloha 5 – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 Řízení rizik vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 184
Jens Geier

Návrh nařízení
Příloha 5 – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 Pojištění úrody, hospodářských 
zvířat a plodin

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
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pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 185
Jens Geier

Návrh nařízení
Příloha 5 – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39 Vzájemné fondy pro choroby 
zvířat a choroby rostlin a ekologické 
katastrofy

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 186
Jens Geier

Návrh nařízení
Příloha 5 – odst. 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40 Nástroj k stabilizaci příjmu vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Účelem prvního pilíře společné zemědělské politiky je stabilizace příjmů. Smyslem druhého 
pilíře společné zemědělské politiky by měl být rozvoj venkova. Články 37, 38, 39, 40 a 41 ani 
příslušné body odůvodnění návrhu Komise tedy nepatří do druhého pilíře.


