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Pozměňovací návrh  72 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Jacek Protasiewicz, 

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, RóŜa Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jolanta Emilia Hibner, Jan Kozłowski, 

Lena Kolarska-Bobińska, Jan Olbrycht, Danuta Jazłowiecka, Jerzy Buzek, 
Andrzej Grzyb, Piotr Borys, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, 
Janusz Wojciechowski, Adam Gierek, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 

Tadeusz Zwiefka, Filip Kaczmarek, Marek Henryk Migalski, 
Wojciech Michał Olejniczak, Jarosław Leszek Wałęsa, Michał Tomasz Kamiński, 

Krzysztof Lisek, Konrad Szymański, Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Marek Siwiec, 
Rareş-Lucian Niculescu, Janusz Władysław Zemke, Marek Józef Gróbarczyk, 
Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Valdemar Tomaševski, 

Ryszard Antoni Legutko, Joanna Senyszyn 
 

Zpráva A7-0313/2012 
Reimer Böge, Ivailo Kalfin 
Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 27 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. připomíná svůj postoj, že vzhledem 

k širokému spektru úkolů, výzev a cílů, na 

které musí reagovat společná zemědělská 

politika (SZP), by částky přidělené na SZP 

v rozpočtovém roce 2013 měly být 

v průběhu příštího finančního 

programového období přinejmenším 

zachovány; domnívá se, že nová SZP by se 

měla zaměřit na efektivnější a účinnější 

přidělování svého rozpočtu, mimo jiné 

prostřednictvím spravedlivého rozdělení 

přímých plateb a prostředků na rozvoj 

venkova mezi členské státy, regiony a 

zemědělce v zájmu zmírnění stávajících 

rozdílů; v této souvislosti zdůrazňuje 

význam úlohy druhého pilíře SZP, který 

významně přispívá k investicím a vytváření 

pracovních míst ve venkovských oblastech, 

jakož i ke zvýšení efektivity a 

konkurenceschopnosti zemědělského 

odvětí, zejména s ohledem na nové výzvy 

zmiňované ve strategii Evropa 2020 i na 

27. připomíná svůj postoj, že vzhledem 

k širokému spektru úkolů, výzev a cílů, na 

které musí reagovat společná zemědělská 

politika (SZP), by částky přidělené na SZP 

v rozpočtovém roce 2013 měly být 

v průběhu příštího finančního 

programového období přinejmenším 

zachovány; domnívá se, že nová SZP by se 

měla zaměřit na efektivnější a účinnější 

přidělování svého rozpočtu, mimo jiné 

prostřednictvím spravedlivého rozdělení 

přímých plateb a prostředků na rozvoj 

venkova mezi členské státy, regiony a 

zemědělce; podporuje myšlenku sbližování 

přímých plateb mezi členskými státy a v 

rámci členských států; v zájmu zmírnění 

stávajících rozdílů; v této souvislosti 

zdůrazňuje význam úlohy druhého pilíře 

SZP, který významně přispívá k investicím 

a vytváření pracovních míst ve 

venkovských oblastech, jakož i ke zvýšení 

efektivity a konkurenceschopnosti 
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zacházení s životním prostředím a ochranu 

biologické rozmanitosti; 

zemědělského odvětí, zejména s ohledem 

na nové výzvy zmiňované ve strategii 

Evropa 2020 i na zacházení s životním 

prostředím a ochranu biologické 

rozmanitosti; 

Or. en 

 

 


