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30. 6. 2010 A7-0204/9 

Pozměňovací návrh  9 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 
Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ka. vzhledem k tomu, že postupně 

zaváděné reformy SZP vždy zohledňovaly 

zájmy velkých zemědělských podniků, 

které díky úplné liberalizaci zemědělských 

trhů zaplavují trh ve svůj prospěch 

produkty za výhodné ceny, což vede ke 

koncentraci půdy, zemědělské výroby 

a marketingu a k ohrožení malých 

a středních zemědělců v mnoha zemích 

EU, 

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/10 

Pozměňovací návrh  10 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 
Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Lb. vzhledem k tomu, že základní příčinou 

kolísání cen zemědělských produktů jsou 

mezinárodní finanční spekulace; 

vzhledem k tomu, že je důležité provádět 

aktivní zemědělskou politiku EU, která 

zaručí dodávky potravin a stabilizuje 

jejich ceny na přijatelné úrovni, 

a vzhledem k tomu, že Komise a členské 

státy by měly přijmout opatření 

k zamezení dalších spekulací v budoucnu, 

pokud jde o potraviny, 

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/11 

Pozměňovací návrh  11 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 

Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ma. vzhledem k tomu, že postupně 

zaváděné reformy SZP obětovaly malé 

a střední zemědělce zájmům odvětví, jako 

je průmysl a služby, o nichž vyjednává EU 

v rámci Světové obchodní organizace 

(WTO) a v dohodách o volném obchodu; 

vzhledem k tomu, že z jednání s WTO 

vyplývá, že EU je ochotna obětovat zájmy 

zemědělců a venkovského společenství, 

a to nikoli aby pomohla třetímu světu, ale 

aby uspokojila zájmy nadnárodních 

společností, přičemž SZP by neměla 

poškozovat potravinové a zemědělské 

systémy jiných zemí, 

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/12 

Pozměňovací návrh  12 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 
Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Oa. vzhledem k tomu, že strukturální 

příčiny kolísání cen mají přímou 

souvislost se zanikáním malých 

a středních zemědělských podniků a 

s vylidňováním venkova v zemích jižní 

Evropy a v nových členských státech, což 

má negativní dopad na objem a kvalitu 

výroby a vede ke koncentraci, v jejímž 

důsledku přežívá pouze malý počet 

podniků, 

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/13 

Pozměňovací návrh  13 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 
Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že SZP po roce 2013 by 

neměla pokračovat v používání metody 

oddělení plateb od produkce 

a zaměstnanosti a neměla by provádět 

politiku podpory velkých vlastníků půdy 

a nadnárodních potravinářských 

korporací, která zachovává nespravedlivé 

rozdělení dotací mezi výrobce a mezi země 

a podporuje model „intenzivního 

zemědělství“, což se negativně odráží 

v kvalitě potravin, 

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/14 

Pozměňovací návrh  14 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 

Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. zdůrazňuje, že právo na výživu je 

právem základním a že je třeba zlepšit 

nepřetržitý přístup všech lidí 

k dostatečnému množství potravin pro 

aktivní a zdravý život; zdůrazňuje, že 

potraviny by neměly být považovány za 

„běžnou“ komoditu, která je vyráběna 

a dodávána podle pravidel volného trhu; 

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/15 

Pozměňovací návrh  15 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 
Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská 

unie a členské státy mají povinnost 

chránit a dodržovat základní právo na 

výživu; je přesvědčen, že zemědělské 

politiky by měly zaručit spravedlivé ceny 

zejména pro malé a střední zemědělce 

a rodinné zemědělské podniky s tím, že 

pomoc bude co nejúžeji vázána na 

produkci a spravedlivě rozdělena mezi 

výrobce, produkty a země a podléhat 

stropům a modulaci; 

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/16 

Pozměňovací návrh  16 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 
Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. požaduje, aby byla prosazována 

zásada práva na výživu a na potravinovou 

soběstačnost; domnívá se, že prioritou by 

měla být soběstačnost v potravinách 

a schopnost zemí a regionů rozvíjet svou 

produkci pro své národní a regionální 

potravinové potřeby; zdůrazňuje, že 

zemědělské politiky musí podporovat 

činnosti, které propagují místní produkci, 

jež respektuje místní životní prostředí, 

chrání půdu a vodu, zvyšuje produkci 

potravin bez GMO a posiluje biologickou 

rozmanitost osiva pro zemědělce 

a rozmanitost druhů domácích 

hospodářských zvířat;   

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/17 

Pozměňovací návrh  17 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 
Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. vyzývá k důkladné reformě společné 

zemědělské politiky, aby se zajistily 

dodávky potravin a soběstačnost každé 

země, propagovaly veřejné projekty 

a podpořily mikro-, malé a střední 

zemědělské podniky, ocenily rodinné 

zemědělské podniky, jejichž zemědělská 

a živočišná produkce je i nadále založena 

na ochraně biologické rozmanitosti, 

zabezpečení dodávek potravin a kvality 

produktů, ale i družstva a místní orgány, 

které patřičným způsobem na sebe vážou 

finanční prostředky Společenství 

a napravují regionální asymetrie; 

zdůrazňuje, že rozpočet SZP musí být 

přerozdělen tak, aby především uspokojil 

potřeby venkovských oblastí, malovýrobců 

a znevýhodněných a horských oblastí ve 

všech členských státech; 

 

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/18 

Pozměňovací návrh  18 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 

Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá k větším investicím do 

zemědělství a výroby potravin, včetně 

nezbytných investic do infrastruktury 

(zavodňování, doprava a skladování 

zemědělských produktů);  

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/19 

Pozměňovací návrh  19 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 
Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. připomíná, že garantované ceny 

evropským zemědělcům znamenaly 

významnou pobídku pro zemědělskou 

produkci v poválečné Evropě;  poukazuje 

na to, že uvolnění trhu s potravinami 

v rámci WTO mělo na zemědělskou 

výrobu odstrašující dopad; domnívá se, že 

cenové stability lze dosáhnout stanovením 

minimálních finančně výnosných a jistých 

výrobních cen zemědělců a zavedením 

automatických ochranných doložek 

v případě propadů cen, které by měly 

zemědělcům a pracovníkům v zemědělství 

poskytnout přiměřený příjem 

a spotřebitelům přijatelné ceny; 

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/20 

Pozměňovací návrh  20 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 

Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. domnívá se, že hlavním účelem 

zemědělské činnosti je výroba potravin 

a že hlavním cílem SZP po roce 2013 

musí být zvýšení výroby potravin v celé 

EU s cílem dosáhnout zabezpečení 

dodávek potravin a potravinovou 

soběstačnost; podotýká, že nepotravinové 

využívání zemědělských produktů, 

zejména biopaliv, nepomáhá nezbytně 

rozšíření zemědělské činnosti a nemusí 

nabízet uspokojivou odpověď na pustnutí 

venkova; konstatuje, že tato výroba může 

nakonec nahradit výrobu potravin, což 

bude mít nepříznivé důsledky pro objem 

výroby potravin a potravinovou 

soběstačnost; 

Or. en 
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30. 6. 2010 A7-0204/21 

Pozměňovací návrh  21 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0204/2010 

George Lyon 
Budoucnost SZP po roce 2013 

2009/2236(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 81 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 81a. vyzývá k založení veřejného fondu 

pojištění zemědělců financovaného 

Společenstvím, který by umožnil, aby byl 

zemědělcům vyplácen minimální příjem 

v případě přírodních katastrof; 

Or. en 

 

 

 


