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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
Smlouva rozlišuje mezi pravomocemi přenesenými na Komisi, aby mohla přijímat
nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky
legislativního aktu, které nejsou podstatné, a pravomocemi svěřenými Komisi, aby mohla
přijímat jednotné podmínky pro provedení právně závazných aktů Unie.
Zákonodárný orgán ukládá Komisi, aby přidala další prvky nezbytné pro řádné fungování
režimu navrženého tímto orgánem. Aby zákonodárný orgán zajistil jednotné uplatňování
tohoto režimu v členských státech, svěřil Komisi prováděcí pravomoci.
Navrhovatel se domnívá, že stávající znění, kterým se mění nařízení 1659/2005, dosahuje
svého účelu v dostatečné míře. Předkládá však tři pozměňovací návrhy, v nichž klade důraz
na nezbytnost posíleného dohledu v této oblasti a trvá na tom, že by se na všech rozhodnutích,
která je třeba přijmout, měli plně podílet místní a regionální zástupci a zúčastněné subjekty.
Navrhovatel se zejména domnívá, že je nutné náležitě vyvážit potřeby v oblasti životního
prostředí a potřeby hospodářské.
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Využívání poradenských služeb by
mělo zemědělcům pomoci zhodnotit
výkonnost jejich zemědělského podniku a
určit, co je potřeba zlepšit s ohledem na
povinné požadavky na hospodaření a dobrý
zemědělský a environmentální stav
uvedené v nařízení Rady (ES) č. 73/2009
ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví
společná pravidla pro režimy přímých
podpor v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zavádějí některé
režimy podpor pro zemědělce, a na normy
Společenství týkající se bezpečnosti práce.
Vzhledem k tomu, že podpora na využívání
poradenských služeb je k dispozici již
několik let, mělo by se usnadnit jejich

(13) Využívání poradenských služeb by
mělo zemědělcům pomoci zhodnotit
výkonnost jejich zemědělského podniku a
určit, co je potřeba zlepšit s ohledem na
povinné požadavky na hospodaření a dobrý
zemědělský a environmentální stav
uvedené v nařízení Rady (ES) č. 73/2009
ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví
společná pravidla pro režimy přímých
podpor v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zavádějí některé
režimy podpor pro zemědělce, a na normy
Společenství týkající se bezpečnosti práce.
Vzhledem k tomu, že podpora na využívání
poradenských služeb je k dispozici již
několik let, mělo by se usnadnit jejich
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využívání podle konkrétní situace tak, aby
byly více zohledněny potřeby jednotlivých
příjemců podpory.

využívání podle konkrétní situace tak, aby
byly více zohledněny potřeby jednotlivých
příjemců podpory. Členské státy by měly
být vybízeny k vytváření platforem pro
širokopásmové elektronické poradenství
určené zemědělcům. Podporovat by se
mělo také využívání veškerých
poradenských služeb, které poskytují
regionální a místní orgány na podporu
používání informačních technologií ze
strany zemědělců.
Or. en

Odůvodnění
Nástroj elektronického poradenství poskytuje členským státům jedinečnou příležitost
komunikace se zemědělci v odlehlých oblastech. Zemědělci, kteří mají lepší přístup
k internetovým službám, jako je širokopásmový internet, jsou předpokladem hospodářského
rozvoje.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Článek 10 směrnice Rady 92/43/EHS
ze dne 21. května 1992 o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin
vyžaduje, aby členské státy s ohledem na
zlepšení ekologické soudržnosti sítě Natura
2000 usilovaly o podporu péče o krajinné
prvky, které vzhledem ke své lineární a
nepřetržité struktuře nebo ke své funkci
„nášlapných kamenů“ neboli spojovacích
ostrůvků mají zásadní význam pro migraci,
šíření a výměnu genetické informace volně
žijících druhů. Pro tyto oblasti by měly být
umožněny platby v rámci programu Natura
2000. Aby však bylo zajištěno, že platby
budou nadále primárně využívány pro
stanovené lokality Natura 2000, je vhodné
omezit jejich objem podle stanovených
oblastí Natura 2000.

(17) Článek 10 směrnice Rady 92/43/EHS
ze dne 21. května 1992 o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin
vyžaduje, aby členské státy s ohledem na
zlepšení ekologické soudržnosti sítě Natura
2000 usilovaly o podporu péče o krajinné
prvky, které vzhledem ke své lineární a
nepřetržité struktuře nebo ke své funkci
„nášlapných kamenů“ neboli spojovacích
ostrůvků mají zásadní význam pro migraci,
šíření a výměnu genetické informace volně
žijících druhů. Pro tyto oblasti by měly být
umožněny platby v rámci programu Natura
2000. Aby však bylo zajištěno, že platby
budou nadále primárně využívány pro
stanovené lokality Natura 2000, je vhodné
omezit jejich objem podle stanovených
oblastí Natura 2000. Regionální a místní
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orgány by přitom měly zajistit rovnováhu
mezi ustanoveními chránícími životní
prostředí a potřebami z hlediska místního
rozvoje.
Or. en
Odůvodnění
Aby se zabránilo nesouladu mezi ustanoveními na ochranu životního prostředí a místním
rozvojem, je třeba nalézt kompromisní řešení zohledňující jak hospodářské investice, tak
ochranu životního prostředí.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Od členských států se vyžaduje, aby
zřídily celostátní síť pro venkov. Aby bylo
zajištěno, že různé celostátní sítě pro
venkov budou zřízeny soudržným a
jednotným způsobem, měla by Komise
prostřednictvím prováděcích aktů stanovit
podrobnosti týkající se zřizování a
fungování uvedených sítí.

(19) Od členských států se vyžaduje, aby
zřídily celostátní síť pro venkov, která by
měla zahrnovat celostátní, regionální i
místní zástupce. Aby bylo zajištěno, že
různé celostátní sítě pro venkov budou
zřízeny soudržným a jednotným způsobem,
měla by Komise prostřednictvím
prováděcích aktů stanovit podrobnosti
týkající se zřizování a fungování
uvedených sítí.
Or. en

Odůvodnění
Je důležité nejen vytvořit vazby mezi každým členským státem a celostátní sítí pro venkov, ale
také zahrnout do takovéto sítě celostátní, regionální a místní zástupce, aby se zajistila
návaznost na potřeby občanů.
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