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Pozměňovací návrh 1
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
vzhledem ke stropu stanovenému 
víceletým finančním rámcem (VFR) na 
období 2014–2020 pro okruh 2 je 
pravděpodobné, že u hlavních kategorií 
společné zemědělské politiky (SZP) dojde 
v praxi v roce 2016 ke snížení prostředků –
platí to mj. pro přímé platby a pro opatření 
na podporu trhu;

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
vzhledem ke stropu stanovenému 
víceletým finančním rámcem (VFR) na 
období 2014–2020 pro okruh 2 je 
pravděpodobné, že u hlavních kategorií 
společné zemědělské politiky (SZP) dojde 
v praxi v roce 2016 ke snížení prostředků –
platí to mj. pro přímé platby a pro opatření 
na podporu trhu, a to navzdory zvýšení o 
2,4 % u celkových závazků a o 1,6 % u 
celkových plateb;

Or. pl

Pozměňovací návrh 2
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poznamenává, že toto snížení v 
rozpočtu odráží novou SZP, která je 
orientována na trh a založena na úplné 
liberalizaci trhu, což má pro evropské 
zemědělství závažné důsledky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly 
provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 
2015; nesouhlasí s Komisí v tom, že by 
krizová opatření související s ruským 
embargem na dovoz z EU týkající se 
určitých zemědělských produktů měla být 
omezena na rok 2015, vzhledem k 
vyjádření Ruska, že hodlá prodloužit zákaz 
na vývoz do začátku roku 2016; obává se, 
že v důsledku toho bude v roce 2016 třeba 
přistoupit k dalším intervencím na trhu, 
aby byla poskytnuta podpora zemědělcům 
EU, které toto embargo zasáhlo;

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly 
provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 
2015; nesouhlasí s Komisí v tom, že by 
krizová opatření související s ruským 
embargem na dovoz z EU týkající se 
určitých zemědělských produktů měla být 
omezena na rok 2015, vzhledem k 
vyjádření Ruska, že hodlá prodloužit zákaz 
na dovoz do začátku roku 2016; obává se, 
že v důsledku toho bude v roce 2016 třeba 
přistoupit k dalším intervencím na trhu, 
aby byla poskytnuta podpora zemědělcům 
EU, které toto embargo zasáhlo, zejména v 
zemích sousedících s Ruskem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 4
Tibor Szanyi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly 
provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 
2015; nesouhlasí s Komisí v tom, že by 
krizová opatření související s ruským 
embargem na dovoz z EU týkající se 
určitých zemědělských produktů měla být 
omezena na rok 2015, vzhledem k 
vyjádření Ruska, že hodlá prodloužit zákaz 
na vývoz do začátku roku 2016; obává se, 
že v důsledku toho bude v roce 2016 třeba 
přistoupit k dalším intervencím na trhu, 
aby byla poskytnuta podpora zemědělcům 
EU, které toto embargo zasáhlo;

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly 
provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 
2015; nesouhlasí s Komisí v tom, že by 
krizová opatření související s ruským 
embargem na dovoz z EU týkající se 
určitých zemědělských produktů měla být 
omezena na rok 2015, vzhledem k 
vyjádření Ruska, že hodlá prodloužit zákaz 
na dovoz do začátku roku 2016; nabádá k 
dalším intervencím na trhu, aby byla 
poskytnuta podpora zemědělcům EU a 
potravinářskému odvětví, které toto 
embargo zasáhlo;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly 
provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 
2015; nesouhlasí s Komisí v tom, že by 
krizová opatření související s ruským 
embargem na dovoz z EU týkající se 
určitých zemědělských produktů měla být 
omezena na rok 2015, vzhledem k 
vyjádření Ruska, že hodlá prodloužit zákaz 
na vývoz do začátku roku 2016; obává se, 
že v důsledku toho bude v roce 2016 třeba 
přistoupit k dalším intervencím na trhu, 
aby byla poskytnuta podpora zemědělcům 
EU, které toto embargo zasáhlo;

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly 
provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 
2015; nesouhlasí s Komisí v tom, že by 
krizová opatření související s ruským 
embargem na dovoz z EU týkající se 
určitých zemědělských produktů měla být 
omezena na rok 2015, a domnívá se, že 
krizová opatření musí být rozšířena i na 
země, které jsou ruským embargem 
zasaženy nepřímo, vzhledem k vyjádření 
Ruska, že hodlá prodloužit zákaz na dovoz 
do začátku roku 2016; obává se, že v 
důsledku toho bude v roce 2016 třeba 
přistoupit k dalším intervencím na trhu, 
aby byla poskytnuta podpora zemědělcům 
EU, které toto embargo zasáhlo;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly 
provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 
2015; nesouhlasí s Komisí v tom, že by 
krizová opatření související s ruským 
embargem na dovoz z EU týkající se 
určitých zemědělských produktů měla být 
omezena na rok 2015, vzhledem k 
vyjádření Ruska, že hodlá prodloužit 
zákaz na vývoz do začátku roku 2016; 
obává se, že v důsledku toho bude v roce 

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly 
provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 
2015; vzhledem k tomu, že Rusko 
potvrdilo svůj úmysl prodloužit zákaz na
dovoz do srpna roku 2016, vyzývá Komisi 
k přijetí veškerých nezbytných opatření, 
jako je použití dostupného rozpětí v rámci 
daného stropu, aby byla poskytnuta 
podpora zemědělcům ve všech 
zemědělských oblastech, které toto 
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2016 třeba přistoupit k dalším intervencím 
na trhu, aby byla poskytnuta podpora 
zemědělcům EU, které toto embargo 
zasáhlo;

embargo zasáhlo;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly 
provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 
2015; nesouhlasí s Komisí v tom, že by 
krizová opatření související s ruským 
embargem na dovoz z EU týkající se 
určitých zemědělských produktů měla být 
omezena na rok 2015, vzhledem k 
vyjádření Ruska, že hodlá prodloužit zákaz 
na vývoz do začátku roku 2016; obává se, 
že v důsledku toho bude v roce 2016 třeba 
přistoupit k dalším intervencím na trhu, 
aby byla poskytnuta podpora zemědělcům 
EU, které toto embargo zasáhlo;

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly 
provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 
2015; vítá rozhodnutí Komise, podle 
kterého mají být podpůrná opatření pro 
pěstitele ovoce a zeleniny, které zasáhlo 
ruské embargo, prodloužena s účinností od 
1. srpna 2015, a žádá, aby tato opatření 
zůstávala v platnosti po celou dobu trvání 
zákazu dovozu a aby byla rozšířena na 
všechna zasažená odvětví rostlinné a 
živočišné produkce; poukazuje na 
skutečnost, že zvláštní pozornost by měla 
být věnována odvětví mléka, protože ruské 
embargo zvyšuje nejistotu producentů tím, 
že zhoršuje pokles cen po zrušení režimu 
mléčných kvót;

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Miguel Viegas

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. pozastavuje se nad výrazným 
omezením pomoci poskytované 
producentským organizacím (z 541,5 
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milionu EUR na 387 milionů EUR), což 
je v rozporu s celkovým pojetím nové SZP, 
která měla být založena na posílení těchto 
producentských organizací;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že je nezbytné vytvořit 
zvláštní rozpočtovou položku, z níž by se 
financovala podpora producentům mléka, 
kteří jsou poškozeni dlouhodobým 
dopadem ruského embarga na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. trvá na tom, že je třeba poskytnou 
prostředky na kompenzaci hospodářských 
ztrát, které utrpěli zemědělci v důsledku 
krize na trhu a sanitárních a fytosanitárních 
krizí, jako je Xylella Fastidiosa , a opakuje, 
že je za tímto účelem třeba využít 
dostupných rozpětí v okruhu 2;

8. trvá na tom, že je třeba poskytnou 
prostředky na kompenzaci hospodářských 
ztrát, které utrpěli zemědělci v důsledku 
krize na trhu a sanitárních a fytosanitárních 
krizí, jako je Xylella Fastidiosa , a opakuje, 
že je za tímto účelem třeba využít 
dostupných rozpětí v okruhu 2; vyzývá ke 
zvýšení zdrojů nezbytných pro intervenci 
na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, 
která by zabránila předvídatelnému 
poklesu cen v důsledku zrušení režimu 
mléčných kvót;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 11
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. trvá na tom, že je třeba poskytnou 
prostředky na kompenzaci hospodářských 
ztrát, které utrpěli zemědělci v důsledku 
krize na trhu a sanitárních a fytosanitárních 
krizí, jako je Xylella Fastidiosa , a opakuje, 
že je za tímto účelem třeba využít 
dostupných rozpětí v okruhu 2;

8. trvá na tom, že je třeba poskytnou 
prostředky na kompenzaci hospodářských 
ztrát, které utrpěli zemědělci v důsledku 
krize na trhu a sanitárních a fytosanitárních 
krizí, jako je Xylella Fastidiosa , a opakuje, 
že je za tímto účelem třeba využít 
dostupných rozpětí v okruhu 2; trvá na 
tom, že kompenzace za vyhubení plodin by 
měly pokrývat také asanaci zemědělských 
ekosystémů včetně půdy a vytváření velké 
biologické rozmanitosti, a zejména 
zajištění genetické rozmanitosti sadebního
materiálu, jenž by byl v ideálním případě 
vůči chorobě či škůdci rezistentní nebo 
tolerantní; domnívá se proto, že jedním 
z cílů jakékoli poskytnuté pomoci by mělo 
být zajištění vyvážených, biologicky 
rozmanitých zemědělských ekosystémů a 
krajiny, které budou méně podléhat 
budoucím nákazám;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. trvá na tom, že je třeba poskytnou 
prostředky na kompenzaci hospodářských 
ztrát, které utrpěli zemědělci v důsledku 
krize na trhu a sanitárních a fytosanitárních 
krizí, jako je Xylella Fastidiosa , a opakuje, 

8. trvá na tom, že je třeba poskytnou 
prostředky na kompenzaci hospodářských 
ztrát, které utrpěli zemědělci v důsledku 
krize na trhu a sanitárních a fytosanitárních 
krizí, jako je Xylella Fastidiosa , a opakuje, 
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že je za tímto účelem třeba využít 
dostupných rozpětí v okruhu 2;

že je za tímto účelem třeba využít 
dostupných rozpětí v okruhu 2; vyzývá 
Komisi a Radu, aby přijaly všechna 
nezbytná opatření k boji proti zhoršování 
situace na těchto trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Nicola Caputo

Návrh stanoviska
Bod 8 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá k vyčlenění dalších finančních 
prostředků pro pěstování oliv a odvětví 
olivového oleje, které by sloužily k 
vyrovnání ztrát, jež zemědělcům vznikly 
v souvislosti s napadením olivovníků 
baktérií Xylella Fastidiosa, k zintezivnění 
prevenčních opatření v Evropě, boji proti 
šíření této ničivé choroby, 
restrukturalizaci odvětví a konsolidaci 
vědeckého výzkumu zaměřeného na tento 
patogen a jeho přenašeče;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. obecně má za to, že k tomu, abychom 
zajistili odolnost našich zemědělských 
ekosystémů vůči změně klimatu a výskytu 
a šíření invazních druhů, zejména 
prostřednictvím biologicky rozmanité 
obhospodařované půdy a způsobu života, 
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zdravé půdy, na níž žijí dravci a užitečné 
druhy, které přispívají k přirozené 
regulaci populací škůdců, jsou zapotřebí 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jan Huitema, Marit Paulsen, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad navrhovanými 
škrty ve výši 2 milionů EUR u programu 
mléko do škol z částky 77 milionů EUR v 
roce 2015 na částku 75 milionů EUR v 
NR na rok 2016; připomíná požadavek
Parlamentu, aby bylo financování tohoto 
programu navýšeno o 20 milionů EUR 
ročně; vítá mírné navýšení pro program 
ovoce do škol na 150 milionů EUR; 
zdůrazňuje, že oba programy prokázaly 
svou užitečnost a účinnost v členských 
státech, a zdůrazňuje jejich význam s 
ohledem na stávající krizi a míru dětské 
podvýživy v Unii;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad navrhovanými 
škrty ve výši 2 milionů EUR u programu 
mléko do škol z částky 77 milionů EUR v 
roce 2015 na částku 75 milionů EUR v NR 
na rok 2016; připomíná požadavek 

9. vyjadřuje politování nad navrhovanými 
škrty ve výši 2 milionů EUR u programu 
mléko do škol z částky 77 milionů EUR v 
roce 2015 na částku 75 milionů EUR v NR 
na rok 2016; připomíná požadavek 
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Parlamentu, aby bylo financování tohoto 
programu navýšeno o 20 milionů EUR 
ročně; vítá mírné navýšení pro program 
ovoce do škol na 150 milionů EUR; 
zdůrazňuje, že oba programy prokázaly 
svou užitečnost a účinnost v členských 
státech, a zdůrazňuje jejich význam s 
ohledem na stávající krizi a míru dětské 
podvýživy v Unii;

Parlamentu, aby bylo financování tohoto 
programu navýšeno o 20 milionů EUR 
ročně; vítá mírné navýšení pro program 
ovoce do škol na 150 milionů EUR; 
zdůrazňuje, že oba programy prokázaly 
svou užitečnost a účinnost v členských 
státech, zejména tím, že učí děti zdravým 
stravovacím návykům, a zdůrazňuje jejich 
význam s ohledem na stávající krizi a míru 
dětské podvýživy v Unii;

Or. pl

Pozměňovací návrh 17
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad navrhovanými 
škrty ve výši 2 milionů EUR u programu 
mléko do škol z částky 77 milionů EUR v 
roce 2015 na částku 75 milionů EUR v NR 
na rok 2016; připomíná požadavek 
Parlamentu, aby bylo financování tohoto 
programu navýšeno o 20 milionů EUR 
ročně; vítá mírné navýšení pro program 
ovoce do škol na 150 milionů EUR;
zdůrazňuje, že oba programy prokázaly 
svou užitečnost a účinnost v členských 
státech, a zdůrazňuje jejich význam s 
ohledem na stávající krizi a míru dětské 
podvýživy v Unii;

9. vyjadřuje politování nad navrhovanými 
škrty ve výši 2 milionů EUR u programu 
mléko do škol z částky 77 milionů EUR v 
roce 2015 na částku 75 milionů EUR v NR 
na rok 2016; připomíná požadavek 
Parlamentu, aby bylo financování tohoto 
programu navýšeno o 20 milionů EUR 
ročně; považuje mírné navýšení pro 
program ovoce do škol o 6 milionů EUR
na 150 milionů EUR za jednoznačně 
nedostatečné; zdůrazňuje, že oba programy 
prokázaly svou užitečnost a účinnost v 
členských státech, a zdůrazňuje jejich 
význam s ohledem na stávající krizi a míru 
dětské podvýživy v Unii;

Or. pt

Pozměňovací návrh 18
Jean-Paul Denanot

Návrh stanoviska
Bod 9
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad navrhovanými
škrty ve výši 2 milionů EUR u programu 
mléko do škol z částky 77 milionů EUR v 
roce 2015 na částku 75 milionů EUR v NR 
na rok 2016; připomíná požadavek 
Parlamentu, aby bylo financování tohoto 
programu navýšeno o 20 milionů EUR 
ročně; vítá mírné navýšení pro program 
ovoce do škol na 150 milionů EUR;
zdůrazňuje, že oba programy prokázaly 
svou užitečnost a účinnost v členských 
státech, a zdůrazňuje jejich význam s 
ohledem na stávající krizi a míru dětské 
podvýživy v Unii;

9. vyjadřuje politování nad tím, že Komise 
navhrla a Rada podpořila škrty ve výši 2 
milionů EUR u programu mléko do škol z 
částky 77 milionů EUR v roce 2015 na 
částku 75 milionů EUR v NR na rok 2016;
připomíná požadavek Parlamentu, aby bylo 
financování tohoto programu navýšeno o 
20 milionů EUR ročně; vítá, že Komise 
navrhla a Rada podpořila mírné navýšení 
pro program ovoce do škol na 150 milionů 
EUR; zdůrazňuje, že oba programy 
prokázaly svou užitečnost v členských 
státech, a zdůrazňuje jejich význam s 
ohledem na stávající krizi a míru dětské 
podvýživy v Unii; vyzývá Radu, aby 
zohlednila návrhy Parlamentu na 
zjednodušení byrokratických postupů pro 
členské státy, aby mohla být zvýšena 
účinnost obou programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad navrhovanými 
škrty ve výši 2 milionů EUR u programu 
mléko do škol z částky 77 milionů EUR v 
roce 2015 na částku 75 milionů EUR v NR 
na rok 2016; připomíná požadavek 
Parlamentu, aby bylo financování tohoto 
programu navýšeno o 20 milionů EUR 
ročně; vítá mírné navýšení pro program 
ovoce do škol na 150 milionů EUR;
zdůrazňuje, že oba programy prokázaly 
svou užitečnost a účinnost v členských 
státech, a zdůrazňuje jejich význam s 
ohledem na stávající krizi a míru dětské
podvýživy v Unii;

9. vyjadřuje politování nad navrhovanými 
škrty ve výši 2 milionů EUR u programu 
mléko do škol z částky 77 milionů EUR v 
roce 2015 na částku 75 milionů EUR v NR 
na rok 2016; připomíná požadavek 
Parlamentu, aby bylo financování tohoto 
programu navýšeno o 20 milionů EUR 
ročně, což by programu mléko do škol 
poskytlo roční rozpočet v celkové výši 100 
milionů EUR; vítá mírné navýšení pro 
program ovoce do škol na 150 milionů 
EUR ročně; zdůrazňuje, že oba programy 
prokázaly svou užitečnost a účinnost v 
členských státech, kde z nich má užitek 
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téměř 30 milionů dětí, a zdůrazňuje jejich 
význam v dnešní době, kdy děti konzumují 
méně ovoce, zeleniny a mléka a kdy se 
zvyšuje výskyt dětské obezity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Jean-Paul Denanot

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje politování nad tím, že Rada 
navrhuje škrty ve výši 13,8 milionu EUR v 
provozních fondech pro organizace 
producentů v odvětví ovoce a zeleniny, 
vzhledem k významné úloze, kterou hrají v 
potravinářském dodavatelském řetězci, a 
výzvám, které před tímto odvětví stojí;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k tomu, aby byly programy 
dodávek mléka a ovoce do škol přesunuty 
do druhého pilíře společné zemědělské 
politiky, aby jejich konkrétní provedení 
mohlo být lépe přizpůsobeno přímo na 
místě daným regionálním zvláštnostem a 
potřebám, v důsledku čehož by mohly být 
lépe přijímány a staly by se uživatelsky 
přívětivější;

Or. de
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Pozměňovací návrh 22
Hannu Takkula, Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, aby jakékoli příjmy do 
rozpočtu EU pocházející z dodatkové 
dávky nebo z jakýchkoli jiných účelově 
vázaných příjmů ze zemědělství v období 
2014/2015 zůstaly v okruhu 2;

10. trvá na tom, aby jakékoli příjmy do 
rozpočtu EU pocházející z dodatkové 
dávky nebo z jakýchkoli jiných účelově 
vázaných příjmů ze zemědělství v období 
2014/2015 zůstaly v okruhu 2; domnívá se, 
že poplatky za překročení kvót vybrané v 
roce 2015, zejména v odvětví mléka, by 
měly být použity v plné míře na podporu 
trhu a další podpůrná opatření pro odvětví 
mléka;

Or. fi

Pozměňovací návrh 23
Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, aby jakékoli příjmy do 
rozpočtu EU pocházející z dodatkové 
dávky nebo z jakýchkoli jiných účelově 
vázaných příjmů ze zemědělství v období 
2014/2015 zůstaly v okruhu 2;

10. trvá na tom, že jakékoli příjmy do 
rozpočtu EU pocházející z dodatkové 
dávky nebo z jakýchkoli jiných účelově 
vázaných příjmů ze zemědělství v období 
2014/2015 musí zůstat v okruhu 2;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
James Nicholson

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, aby jakékoli příjmy do 10. trvá na tom, aby jakékoli příjmy do 
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rozpočtu EU pocházející z dodatkové 
dávky nebo z jakýchkoli jiných účelově
vázaných příjmů ze zemědělství v období 
2014/2015 zůstaly v okruhu 2;

rozpočtu EU pocházející z uvalených 
dodatkových dávek byly vyčleněny na 
reinvestování do odvětví mléka a aby 
jakékoli jiné účelově vázané příjmy ze 
zemědělství v období 2014/2015 zůstaly v 
okruhu 2; vítá, že Komise navrhuje 
vyčlenit tyto příjmy na EZZF;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, aby jakékoli příjmy do 
rozpočtu EU pocházející z dodatkové 
dávky nebo z jakýchkoli jiných účelově 
vázaných příjmů ze zemědělství v období 
2014/2015 zůstaly v okruhu 2;

10. trvá na tom, aby jakékoli příjmy do 
rozpočtu EU pocházející z uvalených 
dodatkových dávek nebo a jiných účelově 
vázaných příjmů ze zemědělství v období 
2014/2015 zůstaly v okruhu 2; vítá, že 
Komise navrhuje vyčlenit tyto příjmy na 
EZZF;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy k 
zajištění toho, aby prostředky vyčleněné do 
rezervy pro případ krizí v zemědělství v 
rozpočtu na rok 2016, které nebudou 
nakonec vyčerpány, zůstaly v plném 
rozsahu v okruhu 2 pro příští rozpočtový 
rok na přímé platby zemědělcům, jak 
stanoví nařízení (EU) č. 1306/2013;

11. vyzývá Komisi a členské státy k 
zajištění toho, aby jakékoli prostředky 
vyčleněné do rezervy pro případ krizí v 
zemědělství v rozpočtu na rok 2016, které 
nebudou vyčerpány, zůstaly v plném 
rozsahu v okruhu 2 pro příští rozpočtový 
rok na přímé platby zemědělcům, jak 
stanoví nařízení (EU) č. 1306/2013;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 27
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy k 
zajištění toho, aby prostředky vyčleněné do 
rezervy pro případ krizí v zemědělství v 
rozpočtu na rok 2016, které nebudou 
nakonec vyčerpány, zůstaly v plném 
rozsahu v okruhu 2 pro příští rozpočtový 
rok na přímé platby zemědělcům, jak 
stanoví nařízení (EU) č. 1306/2013;

11. vyzývá Komisi a členské státy k 
zajištění toho, aby prostředky vyčleněné do 
rezervy pro případ krizí v zemědělství v 
rozpočtu na rok 2016, které nebudou 
nakonec vyčerpány, zůstaly v plném 
rozsahu v okruhu 2 pro příští rozpočtový 
rok na přímé platby zemědělcům, jak 
stanoví nařízení (EU) č. 1306/2013; 
připomíná, že prostředky na kompenzaci 
dopadu ruského embarga nesmí být 
čerpány z rezervních fondů pro krize v 
odvětví zemědělství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. vyjadřuje politování nad tím, že Rada 
odmítla výzvu k šestiměsíčnímu 
prodloužení možnosti financování z 
národního programu rozvoje venkova na 
období 2007–2013 na žádost 11 členských 
států;

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Peter Jahr
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Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. poznamenává, že evropské 
zemědělství se v posledních letech stále 
více potýká s řadou krizí; vyzývá proto 
Komisi, aby přehodnotila systém 
krizového financování a vytvořila nový 
nástroj, který umožní rychlý politický 
zásah v případě krize, aniž by se 
zatěžovaly roční přímé platby; 

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Miguel Viegas

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
včasně sledovaly značné kolísání cen 
zemědělských produktů, které se negativně 
odráží na příjmech zemědělců, a aby 
případně rychle a účinně na toto kolísání 
reagovaly;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
včasně sledovaly značné kolísání cen 
zemědělských produktů, a to zejména v 
odvětví mléka, které se negativně odráží na 
příjmech zemědělců, a aby případně rychle 
a účinně na toto kolísání reagovaly;

Or. pt

Pozměňovací návrh 31
Nicola Caputo

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
včasně sledovaly značné kolísání cen 
zemědělských produktů, které se negativně 

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
včasně sledovaly značné kolísání cen 
zemědělských produktů, které se negativně 
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odráží na příjmech zemědělců, a aby 
případně rychle a účinně na toto kolísání 
reagovaly;

odráží na příjmech zemědělců, a aby 
případně rychle a účinně na toto kolísání 
reagovaly, a tím daly zemědělcům možnost
proti takovému kolísání cen bezprostředně 
zasáhnout;

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
včasně sledovaly značné kolísání cen 
zemědělských produktů, které se negativně 
odráží na příjmech zemědělců, a aby 
případně rychle a účinně na toto kolísání 
reagovaly;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
včasně sledovaly značné kolísání cen 
zemědělských produktů, které se negativně 
odráží na příjmech zemědělců, a aby 
případně rychle a účinně na toto kolísání 
reagovaly; poznamenává, že toto sledování 
by mělo probíhat ve všech výrobních 
odvětvích, přičemž zvláštní pozornost by 
se měla věnovat malým a středním 
zemědělským podnikům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 33
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
včasně sledovaly značné kolísání cen 
zemědělských produktů, které se negativně 
odráží na příjmech zemědělců, a aby 
případně rychle a účinně na toto kolísání 
reagovaly;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
včasně sledovaly kolísání cen 
zemědělských produktů, které se negativně 
odráží na příjmech zemědělců, a aby 
případně rychle a účinně na toto kolísání 
reagovaly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. poukazuje na dopady zrušení kvót na 
mléko a zastává názor, že je nutné přijmout
přípravná opatření k zamezení nerovnováhy 
na trhu, která by mohla nastat po zrušení kvót 
na cukr v září 2017;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Marijana Petir

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby uvolnila rezervy 
pro případ krize v zemědělství, aby mohla 
být provedena krizová opatření na 
podporu odvětví mléka a mléčných 
výrobků; domnívá se, že cílem těchto 
opatření by mělo být pomoci malým a 
středním producentům mléka, které 
postihla největší krize, když byl v roce 
2015 zrušen systém kvót, a že výdajové 
prostředky by měly být určeny na 
technologickou modernizaci výrobních 
postupů a na pobídky k vytváření 
produktů s přidanou hodnotou; 

Or. hr

Pozměňovací návrh 36
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. vítá úroveň prostředků vyčleněných na 
včelařství, protože Parlament trvale 
pokládá chov včel za prioritu pro 
budoucnost zemědělství a uchování 
biologické rozmanitosti;

13. vítá úroveň prostředků vyčleněných na 
včelařství, protože Parlament trvale 
pokládá chov včel a uchování biologické 
rozmanitosti, zejména opylovačů a jimi 
poskytovaných služeb, za priority pro 
budoucnost zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Jean-Paul Denanot

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. poukazuje na cíle, kterými jsou zvýšení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
evropského zemědělství, a požaduje, aby 
byly na plnění těchto cílů uvolněny 
prostředky.

14. poukazuje na cíle, kterými jsou zvýšení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
evropského zemědělství, a požaduje, aby 
byly na plnění těchto cílů uvolněny 
prostředky; připomíná, že zemědělská 
politika má potenciál z hlediska vytváření 
pracovních míst, technických a sociálních 
inovací a udržitelného rozvoje, zejména ve 
venkovských oblastech, kde se podporuje 
regionální rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. poukazuje na cíle, kterými jsou zvýšení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti

14. poukazuje na cíl, kterým je udržitelnost
evropského zemědělství, a požaduje, aby 
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evropského zemědělství, a požaduje, aby 
byly na plnění těchto cílů uvolněny 
prostředky.

byly na plnění tohoto cíle uvolněny 
prostředky, přičemž zvláštní pozornost by 
měla být věnována rozpočtům určeným na 
podporu produkce pro místní a sousední 
trhy, krátkým dodavatelským řetězcům a 
koordinaci, konsolidaci a šíření místních 
trhů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 39
Lidia Senra Rodríguez

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
rozpočtovou položku na podporu a 
uznávání významné úlohy, kterou 
sehrávají odborové organizace zemědělců 
v Evropě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 40
Jan Huitema

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. je přesvědčen o tom, že dobrovolná 
modulace mezi prvním a druhým pilířem 
rozpočtu na zemědělství by mohla vést k 
narušení hospodářské soutěže v důsledku 
nerovnoměrného rozdělení (ne)přímých 
dotací mezi členské státy; naléhavě žádá 
Komisi, aby o případných vedlejších 
dopadech těchto opatření podala zprávu v 
rámci přezkumu SZP v polovině období;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje politování nad zavedením 
flexibility mezi prvním a druhým pilířem, 
a tedy i opětovným převedením evropské 
zemědělské politiky na vnitrostátní 
úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. žádá, aby byly co nejdříve plně 
sladěny částky přímých plateb a podpory 
na rozvoj venkova, které směřují do 
jednotlivých zemí EU-28; poznamenává, 
že velké rozdíly v přímých platbách mezi 
různými členskými státy škodí 
konkurenceschopnosti, a proto vyzývá 
Komisi, aby přistupovala k EU-28 jako k 
celku na globálním zemědělském trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje význam vytvoření nových 
trhů pro zachování konkurenceschopnosti 
a zvýšení odolnosti evropského 
zemědělství vůči krizím na trhu, jako je 
například ruské embargo; vyzývá k 
finanční podpoře rozvoje trhu, a to i 
prostřednictvím finančních prostředků 
získaných z doplňkových dávek;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že je zásadní, aby 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména v rozpočtu iniciativy Horizont 
2020, zůstaly jako takové plně k dispozici 
na podporu inovací v zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marijana Petir

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby zvýšila prostředky 
vyčleněné v rozpočtu EU na rok 2016 a 
2017 na rezervu pro případ krizí v 
zemědělství o 162 000 000 EUR ročně, 
která by měla být použita na provádění 
podpůrných opatření pro odvětví cukru a 
pěstitele cukrové řepy, přičemž by se mělo 
přihlédnout ke skutečnosti, že v roce 2017 
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budou zrušeny produkční kvóty;

Or. hr

Pozměňovací návrh 46
Nicola Caputo

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. připomíná obtíže, které nastaly v 
předchozích rozpočtových letech, když se 
snížily finanční prostředky; domnívá se, 
že jakékoli snahy o snížení prostředků v 
zemědělství by byly neefektivní a dokonce 
nebezpečné, neboť by tak došlo k oslabení 
cílů SZP, a tedy k ještě většímu ohrožení 
tohoto odvětví, a ke značnému ochromení 
úsilí o zlepšení konkurenceschopnosti 
evropského zemědělství;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Návrh stanoviska
Bod 14 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14b. domnívá se, že by měly být zřízeny 
zvláštní rozpočtové položky na podporu 
malých projektů na zpracovávání 
zemědělských produktů, které by se 
zaměřovaly na krátké dodavatelské 
řetězce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas
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Návrh stanoviska
Bod 14 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14c. domnívá se, že by měla být vytvořena 
rozpočtová položka na podporu 
distribučních sítí založených na krátkých 
dodavatelských řetězcích.

Or. pt


