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28.5.2018 A8-0178/12 

Pozměňovací návrh  12 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. požaduje, aby byl současný systém 

pro výpočet přímých plateb v pilíři I, 

zejména v členských státech, ve kterých se 

hodnota nároků stále vypočítává částečně 

na základě historických záznamů, 
modernizován a nahrazen metodou EU pro 

výpočet plateb, jejíž základní složkou by 

byla podpora příjmu pro zemědělce v 

rámci určitého limitu, která by se mohla 

postupně zvyšovat s příspěvkem na 

zajištění veřejných statků v souladu s cíli 

EU do roku 2030, aby byl systém 

jednodušší a transparentnější; 

55. požaduje, aby byl současný systém 

pro výpočet přímých plateb v pilíři I 

modernizován a nahrazen metodou EU pro 

výpočet plateb, jejíž základní složkou by 

byla podpora příjmu pro zemědělce v 

rámci určitého limitu, která by se mohla 

postupně zvyšovat s příspěvkem na 

zajištění veřejných statků v souladu s cíli 

EU do roku 2030, aby byl systém 

jednodušší a transparentnější; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Pozměňovací návrh  13 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. vítá režim jednotné platby na 

plochu (SAPS), který je jednoduchý, 

opodstatněný, transparentní a snadno 

proveditelný a který byl úspěšně proveden 

v mnoha členských státech; vyzývá tudíž, 

aby byl SAPS zachován i po roce 2020, a 

navrhuje, aby byl používán v každém 

členském státě nebo každým zemědělcem v 

EU; 

56. vyzývá k tomu, aby byl pro účely 

SZP počínaje rokem 2020 navrácen 

vázaný systém podpory, který účinněji 

zohlední situaci zemědělských podniků; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Pozměňovací návrh  14 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. domnívá se, že za přísných 

podmínek, kterými jsou zaručení rovných 

podmínek na jednotném trhu, předcházení 

narušení hospodářské soutěže, zejména 

pokud jde o komodity, zajištění souladu s 

pravidly WTO a vytrvání ve snahách 

dosáhnout environmentálních a 

klimatických cílů, by měly být zachovány 

platby v rámci dobrovolné podpory vázané 

na produkci, avšak měly by být aktivovány 

pouze na základě posouzení ze strany 

Komise; domnívá se, že dobrovolná 

podpora vázaná na produkci slouží jako 

nástroj k řešení potřeb citlivých odvětví a 

zvláštních cílů souvisejících s životním 

prostředím, klimatem nebo kvalitou 

zemědělských produktů a jejich uváděním 

na trh s cílem podpořit zemědělské postupy 

splňující náročné normy v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat a životního 

prostředí, čelit konkrétním obtížím, 

zejména těm, které vyplývají ze 

strukturálního znevýhodnění v hospodářské 

soutěži ve znevýhodněných a horských 

regionech a také obtížím, které mají spíše 

dočasný charakter a vyplývají například z 

odklonu od starého nárokového režimu; 

dále se domnívá, že dobrovolná podpora 

vázaná na produkci je rovněž nástrojem 

sloužícím k podpoře strategicky významné 

produkce, jako jsou bílkovinné plodiny, v 

67. domnívá se, že za přísných 

podmínek, kterými jsou zaručení rovných 

podmínek na vnitřním trhu, předcházení 

narušení hospodářské soutěže, zejména 

pokud jde o komodity, zajištění souladu s 

pravidly WTO a vytrvání ve snahách 

dosáhnout environmentálních a 

klimatických cílů, by měly být zachovány 

platby v rámci dobrovolné podpory vázané 

na produkci, avšak měly by být aktivovány 

pouze poté, co o nich byla Komise 

informována; domnívá se, že dobrovolná 

podpora vázaná na produkci slouží jako 

nástroj k řešení potřeb citlivých odvětví a 

zvláštních cílů souvisejících s životním 

prostředím, klimatem nebo kvalitou 

zemědělských produktů a jejich uváděním 

na trh s cílem podpořit zemědělské postupy 

splňující náročné normy v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat a životního 

prostředí, čelit konkrétním obtížím, 

zejména těm, které vyplývají ze 

strukturálního znevýhodnění v hospodářské 

soutěži ve znevýhodněných a horských 

regionech a také obtížím, které mají spíše 

dočasný charakter a vyplývají například z 

odklonu od starého nárokového režimu; 

dále se domnívá, že dobrovolná podpora 

vázaná na produkci je rovněž nástrojem 

sloužícím k podpoře strategicky významné 

produkce, jako jsou bílkovinné plodiny, v 
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budoucnosti nebo k vyvážení dopadů 

dohod o volném obchodu; kromě toho 

zdůrazňuje, že platby v rámci dobrovolné 

podpory vázané na produkci jsou důležité 

pro zachování rozmanitosti zemědělské 

produkce EU, zaměstnání v zemědělství a 

systémů udržitelné produkce; 

budoucnosti nebo k vyvážení dopadů 

dohod o volném obchodu; kromě toho 

zdůrazňuje, že platby v rámci dobrovolné 

podpory vázané na produkci jsou důležité 

pro zachování rozmanitosti zemědělské 

produkce EU, zaměstnání v zemědělství a 

systémů udržitelné produkce; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Pozměňovací návrh  15 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 78 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78a. konstatuje, že Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(EZFRV), který spadá pod druhý pilíř, by 

se měl soustředit na své cíle týkající se 

hospodářského rozvoje ve venkovských 

oblastech; vyzývá, aby prostředky z 

fondu EZFRV nebyly uvolňovány pro 

integraci přistěhovalců a uprchlíků, 

protože to není součástí jeho 

strukturálních cílů; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Pozměňovací návrh  16 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 97 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

97. domnívá se, že minimální částka z 

celkově dostupného rozpočtu v rámci pilíře 

II by měla být přidělena na 

agroenvironmentálně-klimatická opatření, 

včetně biologického zemědělství, 

pohlcování uhlíku, zdraví půdy, opatření 

týkajících se udržitelného obhospodařování 

lesů, plánování řízení živin za účelem 

ochrany biologické rozmanitosti, opylení a 

genetické rozmanitosti živočichů a rostlin; 

zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité 

zachovat příspěvky na síť Natura 2000 a 

zajistit jejich dostatečnou výši, která 

umožní, aby sloužily jako skutečná 

pobídka pro zemědělce;  

97. domnívá se, že přiměřená částka z 

celkově dostupného rozpočtu v rámci pilíře 

II by měla být přidělena na 

agroenvironmentálně-klimatická opatření, 

včetně biologického zemědělství, 

pohlcování uhlíku, zdraví půdy, opatření 

týkajících se udržitelného obhospodařování 

lesů, plánování řízení živin za účelem 

ochrany biologické rozmanitosti, opylení a 

genetické rozmanitosti živočichů a rostlin; 

zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité 

zachovat příspěvky na síť Natura 2000 a 

zajistit jejich dostatečnou výši, která 

umožní, aby sloužily jako skutečná 

pobídka pro zemědělce; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Pozměňovací návrh  17 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 140 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

140. je přesvědčen, že ačkoli jsou 

obchodní dohody přínosné pro některá 

zemědělská odvětví EU, jsou nezbytné pro 

posílení postavení Unie na celosvětovém 

zemědělském trhu a prospívají 

hospodářství EU jako celku, přinášejí také 

mnoho výzev, zejména pro malá a střední 

hospodářství a citlivá odvětví, jež je třeba 

zohlednit, jako je dodržování sanitárních a 

fytosanitárních norem EU a norem EU v 

oblasti dobrých životních podmínek zvířat, 

životního prostředí a v sociální oblasti, což 

vyžaduje soudržnost mezi obchodní 

politikou a některými cíli SZP a nesmí to 

vést k oslabení vysokých evropských 

norem nebo k ohrožení venkovských 

oblastí Evropy; 

140. je přesvědčen, že ačkoli jsou 

obchodní dohody škodlivé pro primární 

zemědělské odvětví EU, jsou nezbytné pro 

posílení postavení Unie na celosvětovém 

zemědělském trhu a prospívají 

hospodářství EU jako celku, přinášejí také 

mnoho výzev, zejména pro malá a střední 

hospodářství a citlivá odvětví, jež je třeba 

zohlednit, jako je dodržování sanitárních a 

fytosanitárních norem EU a norem EU v 

oblasti dobrých životních podmínek zvířat, 

životního prostředí a v sociální oblasti, což 

vyžaduje soudržnost mezi obchodní 

politikou a některými cíli SZP a nesmí to 

vést k oslabení vysokých evropských 

norem nebo k ohrožení venkovských 

oblastí Evropy; 

Or. en 



 

AM\1154466CS.docx  PE621.625v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.5.2018 A8-0178/18 

Pozměňovací návrh  18 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 142 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

142. zdůrazňuje, že v diskusích o 

budoucích obchodních dohodách (se 

sdružením Mercosur, Novým Zélandem, 

Austrálií apod.) je třeba zdůrazňovat 

potřebu silnějších ochranných mechanismů 

i dopad těchto dohod na evropské 

zemědělství; 

142. zdůrazňuje, že v diskusích o 

budoucích obchodních dohodách (se 

sdružením Mercosur, Novým Zélandem, 

Austrálií apod.), jakož i o obchodních 

preferencích udělených třetím zemím 

(Ukrajina), je třeba zdůrazňovat potřebu 

silnějších ochranných mechanismů i dopad 

těchto dohod na evropské zemědělství; 

dále zdůrazňuje, že tato obchodní politika 

představuje pro členské státy zdravotní 

hrozbu; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Pozměňovací návrh  19 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 142 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 142a. zdůrazňuje, že stávající podpory 

v prvním a druhém pilíři nesou dostatečné 

pro vyrovnání negativních dopadů dohod 

o volném obchodu na příjmy zemědělců 

v členských státech, a vyzývá proto 

k naprostému vyloučení zemědělských 

odvětví z vyjednávání dohod; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Pozměňovací návrh  20 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 145 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

145. zastává názor, že požadavky 

mezinárodního obchodu a WTO měly 

velmi významný vliv na několik po sobě 

jdoucích revizí SZP, které proběhly od 90. 

let; domnívá se, že tyto revize přinesly 

větší konkurenceschopnost evropských 

zemědělských produktů a evropského 

zemědělsko-potravinářského odvětví, ale 

také poškodily velké části zemědělského 

odvětví tím, že jej vystavily nestabilitě 

světových trhů; je toho názoru, že nyní 

přišel čas, jak naznačuje sdělení Komise o 

budoucnosti zemědělství a potravinářství v 

Evropě, se více zaměřovat na ostatní cíle 

SZP, jako např. životní podmínky 
zemědělců a otázky týkající se zdraví, 

zaměstnanosti, životního prostředí a 

klimatu; 

145. zdůrazňuje, že se během různých 

kol jednání WTO nedařilo v souvislosti se 

zemědělstvím a jednání pouze vedla ke 

zrušení hlavních nástrojů SZP; 

zdůrazňuje také, že nezabránily hlavním 

zemědělským velmocem, jako USA 

přijmout protekcionistická opatření; 

vyzývá proto Evropskou unii, aby se více 

zaměřila na ochranu zájmů zemědělců než 

na přísné dodržování dohod WTO; 

Or. en 

 

 


