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CS Jednotná v rozmanitosti CS

15.10.2020 A8-0198/229

Pozměňovací návrh 229
Sandra Pereira, João Ferreira
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

. Vzhledem k tomu, že SZP musí 
zdokonalit svou reakci na výzvy a 
příležitosti, které se objevují na úrovni 
Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, 
regionální, místní i na úrovni 
zemědělských podniků, je nutné 
zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její 
plnění cílů Unie a výrazně snížit 
administrativní zátěž. V SZP založené na 
dodání výsledků („model provádění“) by 
Unie měla stanovit základní parametry 
politiky, jako jsou cíle SZP a základní 
požadavky, a členské státy by měly nést 
větší odpovědnost, pokud jde o způsob, 
jakým se bude cílů dosahovat. Díky silnější 
subsidiaritě je možné lépe zohlednit místní 
podmínky a potřeby a uzpůsobit podporu 
s cílem maximalizovat příspěvek k cílům 
Unie.

(2) Vzhledem k tomu, že SZP musí 
zdokonalit svou reakci na výzvy a 
příležitosti, které se objevují na úrovni 
Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, 
regionální, místní i na úrovni 
zemědělských podniků, je nutné 
zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její 
plnění cílů Unie a výrazně snížit 
administrativní zátěž. V SZP založené na 
dodání výsledků („model provádění“) by 
Unie měla stanovit základní parametry 
politiky, jako jsou cíle SZP a základní 
požadavky, a členské státy by měly nést 
větší odpovědnost, pokud jde o způsob, 
jakým se bude cílů dosahovat. Díky silnější 
subsidiaritě je možné lépe zohlednit místní 
podmínky a potřeby a uzpůsobit podporu 
s cílem maximalizovat příspěvek k cílům 
Unie. Avšak vzrůstající volatilita cen a 
snižující se příjmy zemědělců, které byly 
vystupňovány zvyšujícím se zaměřením 
SZP na trhy, vedou k potřebě vytvářet 
nové veřejné nástroje k regulaci nabídky, 
které zajistí spravedlivé rozdělení 
produkce mezi jednotlivé země a 
zemědělce.

Or. pt
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15.10.2020 A8-0198/230

Pozměňovací návrh 230
Sandra Pereira, João Ferreira
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem ke snížení plochy 
skutečně osázené révou v některých 
členských státech v letech 2014 až 2017 a 
vzhledem k možným následným ztrátám na 
produkci by členské státy při stanovení 
velikosti plochy pro vydání nových 
povolení pro výsadbu podle čl. 63 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1308/2013 měly mít 
možnost si vybrat mezi stávajícím 
základem a procentem celkové plochy 
skutečně osázené révou na jejich území ke 
dni 31. července 2015 zvýšené o plochu 
odpovídající právům na výsadbu podle 
nařízení (ES) č. 1234/2007, která byla 
k dispozici pro převedení na povolení 
v dotyčných členských státech dne 
1. ledna 2016.

(8) Vzhledem ke snížení plochy 
skutečně osázené révou v některých 
členských státech v letech 2014 až 2017 a 
vzhledem k možným následným ztrátám na 
produkci, které z toho vyplývají, by 
probíhající liberalizace práv na výsadbu 
měla být ukončena a nahrazena modelem 
regulace nabídky, který zajistí produkci ve 
všech členských státech, čímž se zajistí 
rozmanitost a kvalita tohoto odvětví.

Or. pt
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15.10.2020 A8-0198/231

Pozměňovací návrh 231
Sandra Pereira, João Ferreira
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 149a
Veřejné nástroje pro regulaci nabídky
1. Zřizuje se dávka na veřejné řízení 
produkce a trhu za účelem vyvážení trhu, 
stabilizace cen, zajištění přiměřené životní 
úrovně producentů v členských státech, 
přísné regulace produkce, stabilizace cen, 
omezení množství kravského mléka nebo 
jiných mléčných výrobků uváděných na 
trh členskými státy:
a) pro řešení mimořádných situací v 
odvětví mléka se zavedou mechanismy 
mimořádné podpory;
b) pro mléko a mléčné výrobky se zavede 
alternativní mechanismus regulace trhu k 
řešení potřeby regulace nabídky, zajištění 
bezpečnosti a důstojných životních 
podmínek pro producenty a zachování 
práva každého členského státu na 
produkci.
2. Tento mechanismus zahrnuje:
a) zavedení systému zaručujícího 
spravedlivé ceny pro produkci;
b) řídící nástroje zajišťující ochranu 
vnitrostátních trhů před dovozem mléka ze 
třetích zemí;
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c) účinnou regulaci a monitorování 
spekulace v potravinových distribučních 
řetězcích, která stanoví omezení používání 
bílých značek a množství domácí 
produkce, která se má prodávat.“

Or. pt


