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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rozvoj venkova je důležitou součástí udržitelného rozvoje regionů Evropské unie. Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)1 nesouvisí pouze se společnou zemědělskou 
politikou, nýbrž má také úzkou spojitost s cílem Evropské unie, který je stanoven článkem 
174 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), totiž s posílením hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti Evropské unie. Komise proto předložila pro budoucí víceletý finanční 
rámec návrh společného strategického rámce pro všechny fondy (dále jen „fondy SSR“), 
včetně EZFRV. Všechny fondy, na něž se vztahuje toto rámcové nařízení, mají za úkol 
společně přispívat k udržitelnému regionálnímu rozvoji, a tím i k celkovému harmonickému 
rozvoji EU. Společný rámec fondů SSR má přispět k tomu, aby investice ze všech fondů 
sloužily k plnění společných cílů. Fondy se při tom mají vzájemně doplňovat, aby bylo 
umocněno působení součinnosti investovaných prostředků a vznikala tak maximální přidaná 
hodnota. Současně by se měly snížit administrativní překážky, aby místní řešitelé projektů 
mohli využívat více fondů. Právě pro venkovské oblasti je totiž možnost integrovaného 
využívání prostředků ze všech fondů SSR přínosem. Podporovány mohou být nejvíce 
znevýhodněné skupiny, jako jsou například Romové, a stejně tak může být díky této podpoře 
překonána jednostranná závislost některých regionů na jediném druhu produkce. 
Předpokladem toho je u všech fondů rozsáhlá harmonizace jejich prováděcích předpisů 
a podmínek kontroly. Společné rámcové nařízení zároveň obsahuje obecné zásady, jako je 
partnerství a víceúrovňová správa, dodržování platných právních předpisů EU a platných 
vnitrostátních předpisů, podpora rovnosti žen a mužů, ochrana před diskriminací a podpora 
udržitelného rozvoje.

K tomu, aby mohla vznikat vyšší evropská přidaná hodnota, je nezbytné, aby činnosti 
prováděné v rámci fondů SSR, EFRR, FS, ESF, EZFRV a ENRF podporovaly SPOLEČNÉ 
priority EU spojené s dosažením inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. 
Tyto priority vyplývají z hlavních cílů a stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, které 
schválila Evropská rada.

Komisi se nicméně na mnoha místech nařízení o EZFRV nepodařilo tyto body důsledným 
způsobem provést. Cílem pozměňovacích návrhů předložených v rámci této zprávy je najít 
v podstatných bodech jednotnou řeč, která usnadní jednotné plánování fondů. Rozhodující je 
pro navrhovatelku ovšem to, že EZFRV lze v rámci využívání více fondů či společných 
operačních programů využívat spolu s ostatními fondy SSR s cílem posílit působení 
součinnosti různých fondů, a to především na místní úrovni. Hlavní východiska pro takový 
postup jsou zakotvena ve společném nařízení (nařízení o společných ustanoveních/2012), 
nikoli v nařízení o EZFRV. S ohledem na usnadnění této možnosti pro společné operační 
programy ve spojení s jinými fondy SSR navrhovatelka nicméně pozměnila příslušné 
odstavce nařízení o EZFRV. Navrhuje tak například, aby členské státy patřící mezi 
přechodové regiony mohly v rámci společného programu přizpůsobovat výši 
spolufinancování jiným fondům SSR.

                                               
1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), COM(2011)0627 z dne 19.10.2011.
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Navrhovatelka podporuje Komisi v jejím záměru definovat venkovské oblasti a posílit tak 
zaměření EZFRV na tyto oblasti. Bylo by ovšem politováníhodné, kdyby se měl kvůli tomu 
přestat uplatňovat funkční územní přístup. Budeme-li nahlížet na venkovské oblasti izolovaně, 
jejich udržitelný rozvoj se urychlit nepodaří. Budou-li naopak podporovány hospodářské 
a kulturní vazby mezi městem a venkovem a mezi regiony, bude to pro venkovské oblasti 
přínosné. Definice venkovských oblastí proto musí zahrnovat i funkční území, aby byl 
zajištěn úspěch místních strategií rozvoje.

Metodou LEADER se společný strategický rámec pro fondy SSR hlásí k pozitivním, více než 
dvacetiletým zkušenostem s rozvojem venkova. Tato metoda spočívá v zapojení dotyčných 
obyvatel do procesu udržitelného rozvoje jejich vlastního životního prostředí. Metoda 
LEADER představuje celosvětově nejúspěšnější způsob oživení venkova a posiluje 
socioekonomický rozvoj venkova v celé řadě jeho aspektů. Přístup „zdola nahoru“ využívá 
znalostí místních obyvatel týkající se možností nejlepších řešení, aby na jejich základě 
překonával nevýhodnou situaci regionů a uvolňoval jejich dosud skrytý rozvojový potenciál 
a vytvářel nové pracovní příležitosti. Zároveň je však v rámci této metody odpovědnost za 
rozvoj přenesena na místní obyvatele. Tato kombinace horizontálního a vertikálního 
partnerství ukázala, že opatření, která vznikla přímo v daném místě, se navzájem doplňují, 
a mají proto na venkově mimořádně silný vliv na tvorbu pracovních míst. Aktivní účast 
obyvatel na rozvoji jejich vlastního životního prostředí posiluje jejich identifikaci s tímto 
procesem a nedochází díky ní k vysidlování. Může se stát protiváhou negativních trendů 
demografického vývoje. Ve výsledku tak místní obyvatelstvo aktivně přispívá k dosažení cílů 
EU v rámci její strategie Evropa 2020. Navrhovatelce jde tedy v tomto stanovisku především 
o to, aby metoda LEADER našla v rozvoji venkova širší pole působnosti, zejména pak 
v oblastech s územním významem, tedy v případě priorit 3, 4, 5 a 6, které si EU v nařízení 
o EZFRV vytyčila. Metoda LEADER je nejpopulárnějším a nejoblíbenějším nástrojem 
Evropské unie na místní úrovni. Rozhodující měrou přispívá k viditelnosti EU mezi občany 
Unie.

Jak zevrubně popisuje a dokládá Komise ve svém pracovním dokumentu o budoucích 
výzvách pro regiony, nazvaném „REGIONY 2020“,1 může hospodářské, sociální 
a ekologické systémy regionů mimořádným způsobem zatížit změna klimatu. V regionech 
s vysokým rizikem sucha se například rýsují potenciální konflikty o náležité využívání 
příhraničních vodních zdrojů. Počet oblastí s potenciální hrozbou záplav, erozí pobřeží nebo 
požárů přibývá. Nepříznivé dopady to má především pro zemědělství a agroturistiku, protože 
jedno i druhé závisí na ekosystémových službách a přírodních zdrojích. Současně tato odvětví 
poskytují na venkově většinu pracovních míst. Problematickou by se tak mohla stát sama 
obyvatelnost venkovských oblastí. Způsoby hospodaření, jakož i ochrana klimatu a přírodních 
zdrojů, mají z tohoto důvodu v zemědělství územní rozměr. Rozhodující měrou přispívají 
v těchto oblastech k zachování jejich krajinného rázu a k životní úrovni jejich obyvatel. Také 
tento aspekt je v pozměňovacích návrzích navrhovatelky zdůrazněn. Poukazuje tím na 
komplexní povahu strategií pro rozvoj venkova.

Konečně se jedná také o to, aby omezené množství finančních prostředků EU bylo využito 
optimálním a efektivním způsobem k udržitelnému rozvoji venkova, a tím i ke zlepšení 
životní úrovně venkovských obyvatel. Tuto úroveň nelze měřit jen pomocí HDP. Jak se uvádí 

                                               
1 SEC(2008)2868 final ze dne 14.11.2008.
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v dokumentu Komise nazvaném „Překročit HDP“,1 HDP nijak nevypovídá ani o udržitelnosti 
v rámci životního prostředí ani o sociální integraci. Integrující a participativní přístup 
k rozvoji může nicméně venkovu reálně přinést dobré životní podmínky.

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
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 

(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 udržitelného rozvoje venkovských 
oblastí, včetně vazeb mezi městem 
a venkovem a meziregionální spolupráce. 
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 

                                               
1 COM(2009)0433.
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti 
s podporou cíle ze strany Unie, který 
spočívá v ochraně a zlepšování životního 
prostředí, jak je stanoveno v článcích 11 
a 19 Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly za použití metodiky přijaté Komisí 
poskytovat informace o podpoře pro cíle 
v oblasti změny klimatu v souladu se 
záměrem přidělit alespoň 20 % rozpočtu 
Unie na tyto účely.

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti 
s podporou cíle ze strany Unie, který 
spočívá v ochraně a zlepšování životního 
prostředí, jak je stanoveno v článcích 11 
a 191 Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly za použití metodiky přijaté Komisí 
poskytovat informace o podpoře pro cíle 
v oblasti změny klimatu v souladu se 
záměrem přidělit alespoň 20 % rozpočtu 
Unie na tyto účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení (8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
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a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů. V každém programu by měla 
být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření. Programování 
by mělo být v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova a současně být 
přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a doplňovat ostatní politiky 
Unie, zejména politiku zemědělských trhů, 
politiku soudržnosti a společnou rybářskou 
politiku. Členské státy, které se rozhodnou 
pro soubor regionálních programů, by měly 
mít možnost vypracovat rovněž celostátní 
rámec bez zvláštních rozpočtových přídělů 
v zájmu usnadnění koordinace mezi 
regiony při řešení celostátních úkolů.

a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů. V každém programu by měla 
být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření, přičemž by měla 
zajištěno vyvážené rozdělení finančních 
prostředků mezi jednotlivé priority Unie 
a vzájemná soudržnost těchto priorit.
Programování by mělo být v souladu 
s prioritami Unie v oblasti rozvoje venkova 
a současně být přizpůsobeno situaci 
jednotlivých členských států, doplňovat 
ostatní politiky Unie, zejména politiku 
zemědělských trhů, opatření prováděná 
v rámci jiných fondů SSR pro politiku
soudržnosti a společnou rybářskou politiku 
a zohledňovat přitom, zda je v rámci 
programování možné kombinovat 
podporu z různých fondů. Členské státy, 
které se rozhodnou pro soubor regionálních 
programů, by měly mít možnost 
vypracovat rovněž celostátní rámec bez 
zvláštních rozpočtových přídělů v zájmu 
usnadnění koordinace mezi regiony při 
řešení celostátních úkolů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
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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. 

zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité, a zohlednit 
přitom spojení mezi městem a venkovem 
a meziregionální spolupráci. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, mladých 
zemědělských podniků, zemědělských 
podniků vysoké přírodní hodnoty, 
horských oblastí, vytvoření krátkých 
dodavatelských řetězců, moderních 
udržitelných systémů zemědělského 
hospodaření a využívání přírodních 
zdrojů a systémů zemědělství s vysokou 
přírodní hodnotou. 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. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V programech rozvoje venkova je 
třeba cíle stanovit na základě společného 
souboru cílových ukazatelů pro všechny 
členské státy. V zájmu usnadnění tohoto 
procesu je nutno vymezit oblasti, na něž se 
vztahují tyto ukazatele, a to v souladu 
s prioritami Unie v oblasti rozvoje 
venkova. Vzhledem k horizontálnímu 
uplatňování priority Unie v oblasti rozvoje 
venkova týkající se předávání znalostí 
v zemědělství a lesnictví je nutno 
intervence v rámci této priority považovat 

(11) V programech rozvoje venkova je 
třeba cíle stanovit na základě společného 
souboru ukazatelů pro všechny členské 
státy. V zájmu usnadnění tohoto procesu je 
nutno vymezit oblasti, na něž se vztahují 
tyto ukazatele, a to v souladu s prioritami 
Unie v oblasti rozvoje venkova. Vzhledem 
k horizontálnímu uplatňování priority Unie 
v oblasti rozvoje venkova týkající se 
předávání znalostí v zemědělství a lesnictví 
je nutno intervence v rámci této priority 
považovat za intervence, které napomáhají 
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za intervence, které napomáhají dosažení 
cílových ukazatelů, jež byly stanoveny pro 
ostatní priority Unie.

dosažení společných ukazatelů, jež byly 
stanoveny pro ostatní priority Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 
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 

(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 
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, sdružením a sítím pro 
rozvoj venkova, osobám působícím 
v potravinářství a venkovským 
mikropodnikům a malým 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 
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potřebné schopnosti. poskytovatelé služeb v oblasti předávání 
znalostí měli veškeré potřebné schopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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 
udržitelného 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 v souladu 
s udržitelným regionálním rozvojem. 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. Udržitelný 
rozvoj venkovských oblastí by měl být 
posilován prostřednictvím podpory vazeb 
mezi městem a venkovem 
a meziregionální spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

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) 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. Udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí by měl být posilován 
prostřednictvím podpory vazeb mezi 
městem a venkovem a meziregionální 
spolupráce. 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. Prioritu by měly mít iniciativy 
místního rozvoje se zapojením místních 
společenství, které je řídí, kontrolují 
a mají za ně vlastnickou odpovědnost.
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. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

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 LEADER by měly získat 
status místních akčních skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Podpora místního rozvoje v rámci 
iniciativy LEADER poskytnutá z EZFRV 
by měla zahrnovat všechny aspekty 
vypracování a provádění strategií místního 
rozvoje a fungování místních akčních 
skupin a rovněž spolupráci mezi územími 
a skupinami, jež zajišťují místní rozvoj 
zdola nahoru, který je řízen společenstvím. 
Aby mohli partneři ve venkovských 
oblastech, kteří dosud neuplatňují 
iniciativu LEADER, tuto iniciativu 
vyzkoušet a připravit se na navržení 
a provádění strategie místního rozvoje, měl 
by být financován rovněž „startovací 
balíček LEADER“. Aby bylo zajištěno 

(40) Podpora místního rozvoje v rámci 
iniciativy LEADER poskytnutá z EZFRV 
by měla zahrnovat všechny aspekty 
vypracování a provádění strategií místního 
rozvoje a fungování místních akčních 
skupin a rovněž spolupráci mezi územími 
a skupinami, jež zajišťují místní rozvoj 
zdola nahoru, který je řízen společenstvím. 
Aby mohli partneři ve venkovských 
oblastech, kteří dosud neuplatňují 
iniciativu LEADER, tuto iniciativu 
vyzkoušet a připravit se na navržení 
a provádění strategie místního rozvoje, měl 
by být financován rovněž „startovací 
balíček LEADER“. Aby bylo zajištěno 
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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 podrobné vymezení způsobilých 
nákladů na propagaci u místních akčních 
skupin.

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 podrobné vymezení způsobilých 
nákladů na propagaci u místních akčních 
skupin. K tomu by mělo dojít v souladu 
s nařízením [nařízení o společných 
ustanoveních/2012].

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) S cílem přispět k dosažení cílů EIP 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti by měla být vytvořena síť 
EIP k propojení operačních skupin, 
poradenských služeb a výzkumných 
pracovníků podílejících se na provádění 
opatření, jež jsou zaměřena na inovace 
v zemědělství. Tato síť by měla být 
financována jako součást technické pomoci 
na úrovni Unie.

(47) S cílem přispět k dosažení cílů EIP 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti by měla být vytvořena síť 
EIP k propojení operačních skupin, 
poradenských služeb, nevládních 
organizací a výzkumných pracovníků 
podílejících se na provádění opatření, jež 
jsou zaměřena na inovace v zemědělství. 
Tato síť by měla být financována jako 
součást technické pomoci na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Členské státy by měly část celkové 
částky každého programu rozvoje venkova, 
která je vyčleněna na technickou pomoc, 
vyhradit na financování zřízení a fungování 
celostátní sítě pro venkov, která spojuje 

(49) Členské státy by měly část celkové 
částky každého programu rozvoje venkova, 
která je vyčleněna na technickou pomoc, 
vyhradit na financování zřízení a fungování 
celostátní sítě pro venkov, která spojuje 
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organizace a správní orgány činné v oblasti 
rozvoje venkova, včetně partnerství, 
s cílem zvýšit jejich účast na provádění 
programu a zlepšit kvalitu programů 
rozvoje venkova. Celostátní sítě pro 
venkov by měly vypracovat a provádět 
akční plán.

organizace a správní orgány činné v oblasti 
rozvoje venkova, včetně partnerství 
uvedeného v článku 5 nařízení [nařízení 
o společných ustanoveních/2012], s cílem 
zvýšit jejich účast na provádění programu 
a zlepšit kvalitu programů rozvoje 
venkova. Celostátní sítě pro venkov by 
měly vypracovat a provádět akční plán.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Programy rozvoje venkova by měly 
zajišťovat inovativní opatření, jež prosazují 
zemědělství, které účinně využívá zdroje, 
je produktivní a s nízkými emisemi, 
s podporou EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti. Cílem EIP by 
měla být podpora rychlejšího a širšího 
zavádění inovativních řešení do praxe. EIP 
by mělo vytvořit přidanou hodnotu tím, že 
zvýší využívání a účinnost nástrojů 
souvisejících s inovacemi a synergie mezi 
těmito nástroji. EIP by mělo odstranit 
nedostatky lepším propojením výzkumu 
a zemědělského hospodaření v praxi.

(51) Programy rozvoje venkova by měly 
zajišťovat inovativní opatření, jež prosazují 
zemědělství, které účinně využívá zdroje 
a energii, je produktivní a s nízkými 
emisemi, šetrné ke klimatu a odolné,
s podporou EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti. Cílem EIP by 
měla být podpora rychlejšího a širšího 
zavádění inovativních řešení do praxe. EIP 
by mělo vytvořit přidanou hodnotu tím, že 
zvýší využívání a účinnost nástrojů 
souvisejících s inovacemi a synergie mezi 
těmito nástroji. EIP by mělo odstranit 
nedostatky lepším propojením výzkumu 
a zemědělského hospodaření v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54a) Nejméně 10 % celkového příspěvku 
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z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno pro iniciativu LEADER. 
Nejméně 40 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno na opatření podle článků 29, 
30 a 31 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Za sledování programu by měly 
odpovídat společně řídící orgán 
a monitorovací výbor zřízený za tímto 
účelem. Monitorovací výbor by měl mít za 
úkol sledovat účinnost provádění 
programu. Za tímto účelem je nutno 
stanovit jeho povinnosti. 

(61) Za sledování programu by měly 
odpovídat společně řídící orgán 
a monitorovací výbor zřízený za tímto 
účelem. Složení, funkce a povinnosti 
monitorovacího výboru by měly být 
vymezeny v souladu s články 41–43 
a článkem 5 nařízení [nařízení 
o společných ustanoveních]. Pro 
programy rozvoje venkova a programy 
spadající pod fondy SSR realizované 
v téže územní oblasti může být zřízen 
pouze jeden monitorovací výbor.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vymezuje strategický kontext politiky 
rozvoje venkova;

c) vymezuje strategický kontext politiky 
rozvoje venkova, včetně vazeb mezi 
městem a venkovem a meziregionální 
spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) stanoví pravidla pro zajištění koordinace 
EZFRV s jinými nástroji Unie.

f) stanoví pravidla pro zajištění koordinace 
a souladu EZFRV se všemi fondy SSR 
a jinými nástroji Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení doplňuje ustanovení části 
dva nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012].

2. Toto nařízení doplňuje ustanovení části 
dva a tři nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012].

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „programováním“ proces organizace, 
přijímání rozhodnutí a přidělování 
finančních zdrojů v několika fázích, určený 
k víceletému provádění společné akce Unie 
a členských států za účelem dosažení 
priorit Unie v oblasti rozvoje venkova;

a) „programováním“ proces organizace, 
přijímání rozhodnutí a přidělování 
finančních zdrojů v souladu s článkem 5 
nařízení (SSR) v několika fázích, určený 
k víceletému provádění společné akce Unie 
a členských států za účelem dosažení 
priorit Unie v oblasti rozvoje venkova, 
zvláště pak se zřetelem k integrovanému 
přístupu, který kombinuje podporu 
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z různých fondů SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „opatřením“ soubor operací 
přispívajících k jedné či více prioritám 
Unie v oblasti rozvoje venkova;

c) „opatřením“ soubor operací 
přispívajících k jedné či více prioritám 
Unie v oblasti rozvoje venkova, včetně 
vazeb mezi městem a venkovem 
a meziregionální spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „operací“ projekt, skupina projektů, 
smlouva či ujednání nebo jiná akce 
vybraná podle kritérií stanovených pro 
dotyčný program rozvoje venkova 
a prováděná jedním nebo více příjemci, 
umožňující dosažení jedné či více priorit 
Unie v oblasti rozvoje venkova;

d) „operací“ projekt, skupina projektů, 
smlouva či ujednání nebo jiná akce 
vybraná podle kritérií stanovených pro 
dotyčný program rozvoje venkova 
a prováděná jedním nebo více příjemci, 
umožňující dosažení jedné či více priorit 
Unie v oblasti rozvoje venkova, včetně 
možnosti kombinovat podporu z různých 
fondů SSR, a to i v rámci jedné prioritní 
osy u programů spolufinancovaných 
z EFRR a ESF podle ustanovení čl. 87 
odst. 1 nařízení (SSR);

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „strategií místního rozvoje“ ucelený 
soubor operací sloužících k plnění místních 
cílů a potřeb prováděných v rámci 
partnerství na náležité úrovni, který 
přispívá k dosažení priorit Unie v oblasti 
rozvoje venkova; 

g) „strategií místního udržitelného 
rozvoje“ ucelený soubor operací sloužících 
k plnění místních cílů a potřeb, který je 
prováděn v rámci partnerství na 
příslušných subregionálních územních 
úrovních s cílem dosáhnout na místní 
úrovni integrovaného udržitelného rozvoje
a který přispívá k dosažení priorit Unie 
v oblasti udržitelného rozvoje venkova, 
včetně vazeb mezi městem a venkovem 
a meziregionální spolupráce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „místním rozvojem se zapojením 
místních společenství“ decentralizovaná 
správa probíhající od nižších úrovní 
k vyšším a partnerství na místní 
a subregionální úrovni, které podněcuje 
venkovské subjekty k plánování 
a provádění místně orientovaných 
víceodvětvových strategií v oblasti 
udržitelného rozvoje a podporuje v obcích 
pocit vlastnické odpovědnosti, budování 
jejich kapacit a inovace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „krátkým dodavatelským 
řetězcem“ dodavatelský řetězec zahrnující 
omezený počet hospodářských subjektů, 
které se zavázaly ke spolupráci, místnímu 
hospodářskému rozvoji a úzkým 
zeměpisným a společenským vazbám mezi 
producenty a spotřebiteli;

t) „krátkým potravinovým dodavatelským 
řetězcem“ dodavatelský řetězec zahrnující 
omezený počet producentů, především 
drobných zemědělců, kteří se zavázali ke 
spolupráci, místnímu hospodářskému 
rozvoji a úzkým zeměpisným 
a společenským vazbám mezi producenty 
a spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) konkurenceschopnost zemědělství; 1) konkurenceschopnost zemědělců 
v rámci jejich místních, regionálních, 
vnitrostátních a mezinárodních trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji a opatření v oblasti klimatu;

2) udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji, včetně vody, půdy, biologické 
rozmanitosti a energie, a opatření k boji 
proti změně klimatu a na podporu 
udržitelných systémů zemědělského 
hospodaření, které se přizpůsobí 
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důsledkům změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) vyvážený územní rozvoj venkovských 
oblastí.

3) vyvážený územní rozvoj venkovských 
ekonomik a společenství, včetně vazeb 
mezi městem a venkovem 
a meziregionální spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) posílení udržitelného místního rozvoje 
venkova s vedoucí úlohou společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) posílení inovací a výměny 
pokročilejších postupů v oblasti 
agronomie a rozvoje venkova;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle politiky rozvoje venkova, které 
přispívají ke strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný rozvoj podporující 
začlenění, pomáhá dosahovat těchto šest 
priorit Unie v oblasti rozvoje venkova, 
které odrážejí příslušné tematické cíle 
společného strategického rámce:

Cíle politiky rozvoje venkova, které 
přispívají ke strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný rozvoj podporující 
začlenění, pomáhá dosahovat těchto šest 
priorit Unie a jejích investičních priorit 
v oblasti rozvoje venkova, které odrážejí 
příslušné tematické cíle společného 
strategického rámce:

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporu inovací a znalostní základny ve 
venkovských oblastech;

a) podporu inovací a výměnu osvědčených 
agronomických postupů ve venkovských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadnění generační obnovy 
v zemědělském odvětví;

b) usnadnění generační obnovy a nových 
zájemců o zemědělství a programy rozvoje 
venkova;
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Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) lepší začlenění prvovýrobců do
potravinového řetězce prostřednictvím 
programů jakosti, podpory na místních
trzích a v krátkých dodavatelských 
řetězcích, seskupení producentů 
a mezioborových organizací;

a) lepší přístup prvovýrobců 
k potravinovému řetězci prostřednictvím 
programů jakosti, podpory uvádění 
výrobků na místní trhy a v krátkých 
dodavatelských řetězcích, seskupení 
producentů, společných seskupení 
producentů a spotřebitelů 
a mezioborových organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporu řízení rizik v zemědělských 
podnicích;

b) podporu řízení rizik v zemědělských 
podnicích prostřednictvím opatření 
založených na zásadě předběžné 
opatrnosti, která snižují rizika 
onemocnění a ztráty při sklizni;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obnovu a zachování biologické a) obnovu, zachování a udržitelné 
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rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 
2000 a zemědělských činností vysoké 
přírodní hodnoty, a současného stavu 
evropské krajiny;

využívání biologické rozmanitosti 
a genetické rozmanitosti v zemědělských 
podnicích, včetně oblastí sítě Natura 2000 
a zemědělských činností vysoké přírodní 
hodnoty, a současného stavu evropské 
krajiny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – bod 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lepší hospodaření s půdou; c) zlepšení struktury půdy, její odolnosti 
vůči erozi a extrémním povětrnostním 
podmínkám, úrodnosti a hospodaření 
s půdou.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

podpora účinného využívání zdrojů 
a podpora přechodu na nízkouhlíkovou
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, která je odolná 
vůči klimatu, se zaměřením na tyto oblasti:

podpora úspor energie a účinného 
využívání zemědělských zdrojů a podpora 
přechodu na energeticky úspornou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, která je odolná 
vůči klimatu a slučitelná s klimatickými 
podmínkami, se zaměřením na tyto oblasti:

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) efektivnější používání vody 
v zemědělství;

a) efektivnější a úspornější používání vody 
v zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) efektivnější využívání energie 
v zemědělství a při zpracování potravin;

b) efektivnější a úspornější využívání 
energie v zemědělství a při zpracování 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadnění dodávek a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, vedlejších 
produktů, odpadu, reziduí a jiných 
nepotravinářských surovin pro účely 
biologického hospodářství;

c) usnadnění místních dodávek a využívání 
energie z obnovitelných místních zdrojů, 
vedlejších produktů, odpadu, reziduí 
a jiných nepotravinářských surovin pro 
účely biologického hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – bod 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech se zaměřením na 
tyto oblasti:

podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech, včetně 
zdravotnických a sociálních služeb, se 
zaměřením na tyto oblasti:

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 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 mikropodniků a malých podniků 
a pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 1 – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech;

b) posílení udržitelného místního rozvoje 
ve venkovských oblastech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny priority přispívají k průřezovým 
cílům spočívajících v inovacích, životním 
prostředí a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně.

Všechny priority přispívají k průřezovým 
cílům uvedeným v článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je třeba dosáhnout soudržnosti mezi 
podporou z EZFRV a opatřeními 
financovanými z ostatních fondů SSR.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy a regiony zajistí 
vyvážené rozdělení finančních prostředků 
mezi všech šest priorit Unie. Na každou 
prioritu bude za tímto účelem uvolněno 
nejméně 10 % celkového objemu 
prostředků EZFRV přidělených na jeden 
program. Nejméně 40 % celkového 
objemu prostředků EZFRV, které obdrží 
určitý program, bude přiděleno na 
opatření týkající se všech priorit, která 
jsou uvedena v článcích 29, 30 a 31 tohoto 
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nařízení. Mezi jednotlivými prioritami 
bude zajištěna soudržnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou do svých programů 
rozvoje venkova začlenit tematické 
podprogramy přispívající k prioritám Unie 
v oblasti rozvoje venkova, jež se mají 
zabývat zvláštními zjištěnými potřebami, 
zejména ve vztahu k:

1. Členské státy mohou do svých programů 
rozvoje venkova začlenit tematické 
podprogramy přispívající s přihlédnutím 
k vazbám mezi městem a venkovem 
a meziregionální spolupráci k prioritám 
Unie v oblasti rozvoje venkova, jež se mají 
zabývat zvláštními zjištěnými potřebami, 
zejména ve vztahu k:

Or. en

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 da) opatřením na podporu 
intenzivnějšího zavádění moderních 
udržitelných systémů zemědělského 
hospodaření a udržitelného využívání 
přírodních zdrojů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zemědělským systémům s vysokou 
přírodní hodnotou.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

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 
a drobných zemědělců a horských oblastí 
se mohou maximální míry podpory zvýšit 
v souladu s přílohou I. Maximální společná 
míra podpory však nesmí překročit 90 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Analýza je strukturována podle priorit Unie 
v oblasti rozvoje venkova. V rámci všech 
priorit Unie v oblasti rozvoje venkova se 
posuzují zvláštní potřeby týkající se 
životního prostředí, zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně 

Analýza je strukturována podle priorit Unie 
v oblasti rozvoje venkova a životního 
prostředí a založena na všech stávajících 
právních předpisech a údajích v oblasti 
životního prostředí. V rámci všech priorit 
Unie v oblasti rozvoje venkova se posuzují 
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a inovací s cílem určit příslušné reakce 
v těchto dvou oblastech na úrovni 
jednotlivých priorit;

zvláštní potřeby týkající se moderních 
udržitelných systémů zemědělského 
hospodaření, biologické rozmanitosti 
a volně žijících druhů živočichů a planě 
rostoucích druhů rostlin, hospodaření 
s vodou a půdou, životního prostředí, 
biologické rozmanitosti a volně žijících 
druhů, hospodaření s vodou a půdou, 
zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a inovací 
s cílem určit příslušné reakce v těchto 
oblastech na úrovni jednotlivých priorit;

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis strategie, který zahrnuje stanovení 
cílů pro každou ze základních oblastí 
priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
stanovených v programu na základě 
společných ukazatelů uvedených v článku 
76, jež mají být vymezeny jako součást 
systému sledování a hodnocení podle 
článku 74, a výběr opatření na základě 
řádné intervenční logiky programu, včetně 
posouzení očekávaného přispění zvolených 
opatření k dosažení cílů.

c) popis strategie, který zahrnuje stanovení 
cílů pro každou z investičních priorit Unie 
v oblasti rozvoje venkova stanovených 
v programu na základě společných 
ukazatelů uvedených v článku 76, jež mají 
být vymezeny jako součást systému 
sledování a hodnocení podle článku 74, 
a výběr opatření na základě řádné 
intervenční logiky programu, včetně 
posouzení očekávaného přispění zvolených 
opatření k dosažení cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) výsledky strategického posouzení vlivů 
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programu na životní prostředí 
provedeného v souladu se směrnicí 
2001/42/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ve vztahu k místnímu rozvoji zvláštní 
popis mechanismů koordinace mezi 
strategiemi místního rozvoje, opatřením 
týkajícím se spolupráce podle článku 36, 
opatřením týkajícím se základních služeb 
a obnovy vesnic ve venkovských oblastech 
podle článku 21 a podporou pro 
nezemědělské činnosti ve venkovských 
oblastech v rámci opatření týkajícího se 
rozvoje zemědělských podniků 
a podnikatelské činnosti ve venkovských 
oblastech podle článku 20;

f) ve vztahu k místnímu rozvoji zvláštní 
popis mechanismů koordinace mezi 
strategiemi místního rozvoje, opatřením 
týkajícím se spolupráce podle článku 36, 
opatřením týkajícím se základních služeb 
a obnovy vesnic ve venkovských oblastech 
podle článku 21, včetně vazeb mezi 
městem a venkovem a meziregionální 
spolupráce, a podporou pro nezemědělské 
činnosti ve venkovských oblastech v rámci 
opatření týkajícího se rozvoje 
zemědělských podniků a podnikatelské 
činnosti ve venkovských oblastech podle 
článku 20;

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) určení oblastí, v nichž bude probíhat 
místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, a prováděcích opatření pro 
články 28 a 29 nařízení (SSR/2012), 
zejména orientačního přídělu podpory 
z EZFRV a dalších fondů SSR pro 
integrovaná opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) v příslušných případech také finanční 
příspěvek z EZFRV a dalších fondů SSR, 
který byl poskytnut programu 
podporovanému z různých fondů SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) informace o doplňkovosti s opatřeními 
financovanými jinými nástroji společné 
zemědělské politiky, prostřednictvím 
politiky soudržnosti nebo Evropského 
námořního a rybářského fondu;

m) informace o doplňkovosti s opatřeními 
financovanými jinými nástroji společné 
zemědělské politiky a o mechanismech, 
jimiž je zajištěna koordinace s opatřeními 
podporovanými z jiných fondů SSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. o, p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) určení partnerů uvedených v článku 5 
nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012] a výsledků konzultací 
s partnery;

o) určení partnerů uvedených v článku 5 
nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012] a výsledků konzultací 
s partnery, opatření přijatých k zapojení 
partnerů do přípravy, provádění, 
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monitorování a hodnocení programu 
v souladu s evropských kodexem chování 
uvedeným v článku 5 nařízení (nařízení 
o společných ustanoveních) a výsledků 
konzultací s partnery, případně hlavní 
prvky akčního plánu celostátní sítě pro 
venkov a struktury této sítě podle čl. 55 
odst. 3 a ustanovení týkající se jejího 
řízení, která představují základ pro roční 
akční plány této sítě.

p) případně hlavní prvky akčního plánu 
celostátní sítě pro venkov a struktury této 
sítě podle čl. 55 odst. 3 a ustanovení 
týkající se jejího řízení, která představují 
základ pro roční akční plány této sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předávání znalostí a informační akce Předávání znalostí, výměna udržitelných 
postupů a informační akce

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření je určena 
pro osoby pracující v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví, 
správce půdy a jiné hospodářské subjekty, 
jež jsou malými nebo středními podniky 
působícími ve venkovských oblastech. 

Podpora v rámci tohoto opatření je určena 
pro osoby pracující v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví, 
správce půdy, sdružení a sítě pro rozvoj 
venkova a jiné hospodářské subjekty, jež 
jsou mikropodniky nebo malými podniky 
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působícími ve venkovských oblastech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekty zajišťující předávání znalostí 
a informační služby mají k plnění tohoto 
úkolu příslušné kapacity v podobě 
kvalifikací zaměstnanců a pravidelného 
školení.

Subjekty a sítě zajišťující předávání 
znalostí a informační služby mají k plnění 
tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě 
kvalifikací zaměstnanců a pravidelného 
školení.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Způsobilými náklady v rámci tohoto 
opatření jsou náklady na zorganizování 
a zajištění předávání znalostí nebo 
informačních akcí. V případě 
demonstračních projektů může podpora 
zahrnovat rovněž příslušné investiční 
náklady. Způsobilé jsou rovněž cestovní 
výlohy, náklady na ubytování a denní 
příspěvky účastníků a rovněž náklady na 
zástup zemědělců.

4. Způsobilými náklady v rámci tohoto 
opatření jsou náklady na zorganizování 
a zajištění výměny a předávání znalostí 
nebo informačních akcí. V případě 
demonstračních projektů může podpora 
zahrnovat rovněž příslušné investiční 
náklady. Způsobilé jsou rovněž cestovní 
výlohy, náklady na ubytování a denní 
příspěvky účastníků a rovněž náklady na 
zástup zemědělců. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b – podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zvláštnost konečného produktu v rámci 
těchto režimů je odvozena z jednoznačných 
povinností týkajících se zaručení:

i) zvláštnost konečného produktu v rámci 
těchto režimů je odvozena z jednoznačných 
povinností týkajících se zaručení:

– zvláštních vlastností produktu nebo – zvláštních vlastností produktu nebo

– zvláštních metod zemědělského 
hospodaření nebo výrobních metod nebo

– zvláštních metod zemědělského 
hospodaření nebo výrobních metod nebo

– krátkých a místních dodavatelských 
potravinových řetězců nebo

– jakosti konečného produktu, která jde 
významně nad rámec norem pro obchodní 
komodity týkajících se veřejného zdraví, 
zdraví zvířat nebo rostlin, dobrých 
životních podmínek zvířat či ochrany 
životního prostředí,

– jakosti konečného produktu, která jde 
významně nad rámec norem pro obchodní 
komodity týkajících se veřejného zdraví, 
zdraví zvířat nebo rostlin, dobrých 
životních podmínek zvířat či ochrany 
životního prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 20 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj zemědělských podniků 
a podnikatelské činnosti

Rozvoj zemědělských podniků, 
podnikatelské činnosti a partnerství

Or. en
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a – podbod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) místní rozvoj se zapojením místních 
společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do vybudování, zlepšování 
nebo rozšiřování všech typů drobné 
infrastruktury, včetně investic do energie 
z obnovitelných zdrojů;

b) investice do vybudování, zlepšování 
nebo rozšiřování všech typů drobné 
infrastruktury, které zohledňují vazby mezi 
městem a venkovem a meziregionální 
spolupráci a zahrnují investice do 
opatření v oblasti energetické účinnosti
a energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice do zřizování, zlepšování nebo 
rozšiřování místních základních služeb pro 
venkovské obyvatelstvo, včetně oblasti 
volného času a kultury, a související 
infrastruktury;

d) investice do zřizování, zlepšování nebo 
rozšiřování místních základních služeb pro 
venkovské obyvatelstvo, včetně oblasti 
volného času a kultury, a související 
infrastruktury, přičemž prioritu by měly 
mít iniciativy místního rozvoje se 
zapojením místních společenství, které je 
řídí, kontrolují a mají za ně vlastnickou 
odpovědnost, a s uplatněním takových 
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modelů vlastnictví, jako jsou místní 
sdružení a obecní fondy, na jejichž 
činnosti a demokratické správě se podílejí 
místní obyvatelé;

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2, 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze drobné infrastruktury, kterou každý 
členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 
investic do širokopásmového připojení 
a energie z obnovitelných zdrojů stanovit 
zvláštní odchylky od tohoto pravidla. 
V tomto případě se stanoví jednoznačná 
kritéria, která zajistí doplňkovost 
s podporou poskytovanou na základě 
jiných nástrojů Unie.

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze drobné infrastruktury, kterou každý 
členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 
investic do širokopásmového připojení 
a decentralizovaných dodávek energie 
z obnovitelných zdrojů stanovit zvláštní 
odchylky od tohoto pravidla. V tomto 
případě se stanoví jednoznačná kritéria, 
která zajistí doplňkovost s podporou 
poskytovanou na základě jiných nástrojů 
Unie.

3. Investice podle odstavce 1 jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů rozvoje 
obcí ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb, pokud tyto plány 
existují, a jsou-li v souladu se strategií 
místního rozvoje, pokud existuje.

Investice podle odstavce 1 jsou způsobilé 
pro podporu, jsou-li příslušné operace 
prováděny podle plánů rozvoje obcí ve 
venkovských oblastech a jejich základních 
služeb, pokud tyto plány existují, a jsou-li 
v souladu se strategií místního rozvoje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90 týkajících se vymezení typů
infrastruktury pro energii z obnovitelných 
zdrojů, které jsou způsobilé pro podporu 
v rámci tohoto opatření.

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 
a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových 
organizací;

a) koncepce spolupráce mezi zemědělci 
a venkovskými podniky se zvláštním 
zaměřením na drobné zemědělce 
a mikropodniky a malé podniky, jakož 
i mezi různými subjekty působícími 
v místních a regionálních potravinových
řetězcích a lesnictví a mezi ostatními 
subjekty, které přispívají k dosažení cílů 
a priorit politiky rozvoje venkova, včetně 
mezioborových organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) propagačních činností v místním 
kontextu, které souvisí s rozvojem 

e) informačních a propagačních činností 
v místním kontextu, které souvisí 
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krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů;

s rozvojem krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Místní akční skupiny zahrnují také 
stávající skupiny LEADER, které již byly 
kvalifikovány v rámci Leader II1 nebo 
Leader+2 nebo článku 62 NAŘÍZENÍ 
RADY (ES) č. 1698/2005 (EZFRV)3;
______________
1 Oznámení 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).
2 Oznámení Komise členským státům ze 
dne 14. dubna 2000, kterým se stanoví 
hlavní směry pro iniciativu Společenství 
pro rozvoj venkova (Leader+) (Úř. věst. 
C 139, 18.5.2000, s. 5). Oznámení ve znění 
sdělení Komise, kterým se mění oznámení 
členským státům ze dne 14. dubna 2000, 
kterým se stanoví hlavní směry pro 
iniciativu Společenství pro rozvoj venkova 
(Leader+) (Úř. věst. C 94, 4.12.2003, 
s. 11).
3 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1698/2005 ze 
dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Or. en
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření na podporu místní účasti 
v plánování a provádění kvalitnější 
lékařské péče, vzdělání, kulturních aktivit 
a dalších oblastí místních veřejných 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozními náklady uvedenými v čl. 31 
písm. d) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] jsou náklady 
spojené s řízením provádění strategie 
místního rozvoje místní akční skupinou.

1. Provozními náklady uvedenými v čl. 31 
písm. d) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] jsou náklady 
spojené s řízením provádění strategie 
místního udržitelného rozvoje místní akční 
skupinou. 

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Náklady na propagaci území uvedenými 
v čl. 31 písm. d) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] jsou náklady na 
akce, které mají informovat o strategii 
místního rozvoje, a úkoly spojené 

2. Náklady na propagaci území uvedenými 
v čl. 31 písm. d) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] jsou náklady na 
akce, které mají informovat o strategii 
udržitelného místního rozvoje, a úkoly 
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s vypracováním projektů. spojené s vypracováním projektů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 51 odst. 1 se zřizuje síť 
EIP s cílem podporovat EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
podle článku 61. Tato síť umožní propojení 
operačních skupin, poradenských služeb 
a výzkumných pracovníků.

1. V souladu s čl. 51 odst. 1 se zřizuje síť 
EIP s cílem podporovat EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
podle článku 61. Tato síť umožní propojení 
operačních skupin, poradenských služeb, 
nevládních organizací, nevládních 
organizací a výzkumných pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporuje zemědělství, které účinně 
využívá zdroje, je produktivní a s nízkými 
emisemi, šetrné a odolné vůči klimatu, 
a které funguje v souladu se základními 
přírodními zdroji, na nichž závisí 
zemědělské hospodaření;

a) podporuje zemědělství, které účinně 
využívá zdroje a energii, je produktivní 
a s nízkými emisemi, šetrné a odolné vůči 
klimatu, a které funguje v souladu se 
základními přírodními zdroji, na nichž 
závisí zemědělské hospodaření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) buduje mosty mezi poznatky špičkového 
výzkumu a špičkovými technologiemi 
a zemědělci, podniky a poradenskými 
službami.

d) buduje mosty mezi poznatky špičkového 
výzkumu, místním know-how
a technologiemi a zemědělci, venkovskými 
společenstvími, podniky a poradenskými 
službami.

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informováním vědecké obce o potřebách 
zemědělské praxe v oblasti výzkumu.

c) informováním vědecké obce o potřebách 
v oblasti výzkumu viděných z hlediska 
zemědělců a venkovských společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odchylně od ustanovení odst. 3 písm. 
b) tohoto článku mohou členské státy 
zvýšit maximální příspěvek poskytovaný 
z EZFRV na opatření uvedená v článcích 
21 a 31 tohoto nařízení v rámci programů 
prováděných v přechodových regionech, 
které jsou definovány v čl. 82 odst. 2 
nařízení (nařízení o společných 
ustanoveních), aby tak zajistily soudržnost 
s výší spolufinancování, jež je pro tuto 
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kategorii regionů stanovena v jiných 
fondech SSR, zvláště pak v případě 
vícefondových programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejméně 5 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno pro iniciativu Leader.

5. Nejméně 10 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno pro iniciativu Leader.

Or. en

Pozměňovací návrh 82

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Nejméně 40 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno na opatření podle článků 29, 
30 a 31 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výdaje spolufinancované z EZFRV 
nesmí být současně spolufinancovány 
formou příspěvků ze strukturálních fondů, 

6. Výdaje na konkrétní opatření nebo část 
konkrétního opatření spolufinancované 
z EZFRV nesmí být současně 
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Fondu soudržnosti nebo jiného finančního 
nástroje Unie.

spolufinancovány formou příspěvků ze 
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 
nebo jiného finančního nástroje Unie. Toto 
ustanovení neomezuje či nevylučuje 
možnost uplatnit v programování přístup 
kombinující podporu z různých fondů 
SSR, který může být nutným 
předpokladem toho, aby tematických cílů 
stanovených v článku 9 nařízení 
[SSR/2012] bylo dosaženo jednotným 
a uceleným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán a monitorovací výbor 
sledují každý program rozvoje venkova 
pomocí finančních ukazatelů a ukazatelů 
souvisejících s výstupy a výsledky.

2. Řídící orgán a monitorovací výbor 
monitorují každý program pro rozvoj 
venkova pomocí společných finančních 
ukazatelů a ukazatelů souvisejících 
s výstupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Článek 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy s regionálními programy 
mohou zřídit celostátní monitorovací výbor
za účelem koordinace provádění těchto
programů ve vztahu k celostátnímu rámci 
a čerpání finančních prostředků.

Členské státy s regionálními programy 
mohou zřídit celostátní nebo regionální 
monitorovací výbory. Činnost celostátních 
monitorovacích výborů spočívá 
v koordinaci provádění regionálních
programů ve vztahu k celostátnímu rámci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Článek 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V roce 2023 vyhotoví členské státy pro 
každý ze svých programů rozvoje venkova 
zprávu o hodnocení ex post. Tuto zprávu 
předloží Komisi nejpozději do 31. prosince 
2023.

V roce 2023 vyhotoví členské státy pro 
každý ze svých programů rozvoje venkova 
zprávu o hodnocení ex post. Tuto zprávu 
vyhotoví nejpozději do 31. prosince 2023.

Or. en


