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30. 6. 2010 A7-0204/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marit Paulsen 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 

Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že potraviny jsou 

nejdůležitějším veřejným statkem 

pocházejícím ze zemědělství;  uznává, že 

zemědělci dodávají řadu veřejných statků, 

za které je trh neodměňuje;  trvá proto na 

tom, že musí být spravedlivě odměňováni a 

nadále podněcováni, aby pokračovali v 

dodávání bezpečných a kvalitních 

produktů, ve zlepšování životních 

podmínek zvířat, poskytování dalších 

ekologických přínosů a vytváření většího 

počtu pracovních míst, a chránili tak 

venkov v celé Evropě; 

zdůrazňuje, že potraviny jsou 

nejdůležitějším veřejným statkem 

pocházejícím ze zemědělství; uznává, že 

zemědělci dodávají řadu veřejných statků, 

za které je trh neodměňuje; trvá proto na 

tom, že musí být spravedlivě odměňováni a 

nadále podněcováni, aby pokračovali v 

dodávání bezpečných a kvalitních 

produktů, ve zlepšování životních 

podmínek zvířat, poskytování dalších 

ekologických přínosů a vytváření většího 

počtu pracovních míst, a chránili tak 

venkov v celé Evropě, aniž by byl narušen 

volný a spravedlivý obchod;  

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/4 

Pozměňovací návrh  4 

George Lyon 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 

Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. poukazuje na to, že ačkoli byl systém 

podmíněnosti, který podmiňoval 

poskytnutí přímé pomoci dodržováním 

zákonných požadavků a uchováním 

zemědělské půdy v dobrém zemědělském a 

environmentálním stavu, v minulosti 

nezbytný, přestal být nejvhodnějším 

prostředkem pro maximalizaci 

ekosystémových služeb poskytovaných 

zemědělci i pro řešení problémů v oblasti 

životního prostředí; dále připomíná, že 

zavedení systému podmíněnosti navíc 

vyvolalo celou řadu problémů, pokud jde o 

administrativní otázky a jeho přijetí 

zemědělci, kteří získali dojem, že ve své 

práci ztrácejí určitou míru svobody; 

34. poukazuje na to, že systém 

podmíněnosti podmiňuje poskytnutí přímé 

pomoci dodržováním zákonných 

požadavků a uchováním zemědělské půdy 

v dobrém zemědělském a 

environmentálním stavu a zůstává 

nejvhodnějším prostředkem pro 

optimalizaci ekosystémových služeb 

poskytovaných zemědělci i pro řešení 

problémů v oblasti životního prostředí  

zajišťováním poskytování základního 

veřejného statku; připomíná však, že 

zavedení systému podmíněnosti navíc 

vyvolalo celou řadu problémů, pokud jde o 

administrativní otázky a jeho přijetí 

zemědělci, kteří získali dojem, že ve své 

práci ztrácejí určitou míru svobody; žádá 

proto, aby se snížila administrativní zátěž 

zemědělců použitím jednoduššího způsobu 

plnění požadavků systému podmíněnosti;  

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/5 

Pozměňovací návrh  5 

Carl Haglund, Riikka Manner 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 

Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. vyzývá k dalšímu zavádění 

specifických opatření s cílem nabídnout 

kompenzaci zemědělcům produkujícím ve 

znevýhodněných oblastech, jako jsou 

oblasti s přírodním znevýhodněním, včetně 

horských oblastí, environmentálně citlivé 

oblasti nebo regiony, které jsou nejvíce 

zasaženy změnou klimatu, a nejvzdálenější 

regiony, s cílem zajistit zachování místní 

zemědělské činnosti, aby byla půda i 

nadále obhospodařována a v celé Evropské 

unii byly produkovány místní potraviny, 

čímž se sníží riziko opuštění půdy a zajistí 

vyvážená teritoriální správa v celé EU a 

racionální rozvoj zemědělské výroby; 

75. vyzývá k pokračování zavádění 

specifických opatření s cílem nabídnout 

kompenzaci zemědělcům vyrábějícím ve 

znevýhodněných oblastech, jako jsou 

oblasti s přírodním znevýhodněním, včetně 

např. horských oblastí, environmentálně 

citlivé oblasti nebo regiony, které jsou 

nejvíce zasaženy změnou klimatu, a 

nejvzdálenější regiony, s cílem zajistit 

zachování místní zemědělské činnosti, aby 

byla půda i nadále obhospodařována, a 

výrobu místních potravin v celé Evropské 

unii, snížit riziko opuštění půdy a zajistit 

vyváženou teritoriální správu v celé EU a 

racionální rozvoj zemědělské výroby; 

Or. en 

 

 


