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Pozměňovací návrh 274
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11 Certifikační subjekty 11 Certifikační subjekty

1. 1.

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem na dobu nejméně tří let, 
aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy. Jedná-li se o soukromoprávní 
auditní subjekt a vyžadují-li tak platné 
právní předpisy Unie nebo vnitrostátní 
právní předpisy, je vybrán členským státem 
ve veřejném nabídkovém řízení.

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem na dobu nejméně tří let, 
aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy. Jedná-li se o soukromoprávní 
auditní subjekt a vyžadují-li tak platné 
právní předpisy Unie nebo vnitrostátní 
právní předpisy, je vybrán členským státem 
ve veřejném nabídkovém řízení.

Členský stát, který určí více než jeden 
certifikační subjekt, musí zároveň 
stanovit, který veřejnoprávní certifikační 
subjekt na celostátní úrovni bude 
odpovídat za jejich koordinaci.

Pro účely čl. 63 odst. 7 prvního 
pododstavce finančního nařízení 
certifikační subjekt poskytuje stanovisko 
vypracované v souladu s mezinárodně 
uznávanými auditorskými standardy, 
v němž uvede, zda:

Pro účely čl. 63 odst. 7 prvního 
pododstavce finančního nařízení 
certifikační subjekt poskytuje stanovisko 
vypracované v souladu s mezinárodně 
uznávanými auditorskými standardy, 
v němž uvede, zda:

a) výkazy podávají věrný a poctivý 
obraz skutečnosti;

a) výkazy podávají věrný a poctivý 
obraz skutečnosti;

b) zavedené správní systémy 
členských států řádně fungují;

b) zavedené správní systémy 
členských států řádně fungují;
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c) podávané informace o výkonnosti 
týkající se ukazatelů výstupů pro účely 
výročního schvalování výkonnosti podle 
článku 52 a podávané informace 
o výkonnosti týkající se ukazatelů 
výsledků pro víceleté sledování výkonnosti 
podle článku 115 nařízení (EU) …/… 
[nařízení o strategických plánech SZP] 
prokazující soulad s článkem 35 tohoto 
nařízení jsou správné;

c) podávané informace o výsledcích 
činnosti pro účely každoročního sledování 
výkonnosti podle článku 38a a víceleté 
hodnocení výkonnosti podle článku 121 
nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP] zohledňující 
provedené operace a pokrok 
dosažený při naplňování cílů stanovených 
v národním strategickém plánu SZP jsou 
správné;

d) výdaje za opatření stanovená 
nařízením (EU) č. 1308/2013, o jejichž 
proplacení byla Komise požádána, jsou 
legální a správné. ;

d) výdaje na opatření stanovená 
v nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP], nařízení 
(EU) č. 1308/2013, (EU) č. 228/2013, 
(EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1144/2014, 
o jejichž proplacení byla Komise 
požádána, jsou legální a správné 
a prokazují dodržování článku 35 tohoto 
nařízení.

Ve stanovisku musí být rovněž uvedeno, 
zda přezkoumání zpochybňuje tvrzení 
obsažená v prohlášení řídicího subjektu 
uvedeného v čl. 8 odst. 3 písm. c).

Ve stanovisku musí být rovněž uvedeno, 
zda přezkoumání zpochybňuje tvrzení 
obsažená v prohlášení řídicího subjektu 
uvedeného v čl. 8 odst. 3 písm. c).

V případě, že je podpora poskytována 
prostřednictvím finančního nástroje, který 
provádí EIB nebo jiná mezinárodní 
finanční instituce, jejímž akcionářem je 
členský stát, certifikační subjekt vychází 
z výroční zprávy o auditu vypracované 
externími auditory těchto institucí.

V případě, že je podpora poskytována 
prostřednictvím finančního nástroje, který 
používá EIB nebo jiná mezinárodní 
finanční instituce, jejímž akcionářem je 
členský stát, vychází certifikační subjekt 
z výroční zprávy o auditu vypracované 
externími auditory těchto institucí.

2. Certifikační subjekt má nezbytnou 
odbornou způsobilost. Je funkčně nezávislý 
na dotčené platební agentuře a dotčeném 
koordinačním subjektu, jakož i na orgánu, 
jenž akreditoval tuto agenturu a subjekty 
odpovědné za provádění a sledování SZP.

2. Certifikační subjekt má nezbytnou 
odbornou způsobilost jak z hlediska 
finančního řízení, tak i v souvislosti 
s hodnocením dosažení plánovaných cílů 
intervencí. Veškeré údaje a informace 
sloužící k tomu, aby mohly certifikační 
subjekty ověřit plnění cílů, i ty, na nichž 
zakládají své předpoklady, musejí být 
poskytovány transparentním způsobem. 
Certifikační subjekt je funkčně nezávislý 
na dotyčné platební agentuře a dotyčném 
koordinačním subjektu, jakož i na orgánu, 
jenž akreditoval tuto agenturu a subjekty 
odpovědné za provádění a sledování SZP.

3. Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví pravidla, pokud jde o úkoly 
certifikačních subjektů, včetně kontrol, 
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které mají být prováděny, a subjektů, které 
jsou předmětem těchto kontrol, 
a o osvědčení, zprávy a průvodní 
dokumenty, které tyto subjekty mají 
vypracovávat.
Prováděcí akty rovněž stanoví:
a) zásady auditu, na nichž jsou 
založena stanoviska certifikačních 
subjektů, včetně posouzení rizik, vnitřních 
kontrol a požadované úrovně důkazních 
informací;
b) metody auditu, jež mají s ohledem 
na mezinárodní auditorské standardy 
používat certifikační subjekty k vydávání 
svých stanovisek. Tyto prováděcí akty jsou 
přijímány v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.

3a. Jakmile příslušné orgány členských 
států určí certifikační subjekty uvedené 
v tomto článku a informují o tom Komisi, 
Komise předloží úplný seznam všech 
těchto subjektů Evropskému parlamentu 
nejpozději do jednoho roku od ... [datum 
použitelnosti tohoto nařízení] a podruhé 
nejpozději čtyř roky poté.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/275

Pozměňovací návrh 275
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

35 Způsobilost výdajů vzniklých 
platebním agenturám

35 Způsobilost výdajů vzniklých 
platebním agenturám

Výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 lze 
financovat z prostředků Unie, pouze 
pokud:

Výdaje na opatření stanovená v nařízení 
(EU) č. 1308/2013, nařízení (EU) 
č. 228/2013, nařízení (EU) č. 229/2013 
a nařízení (EU) č. 1144/2014 lze 
financovat z prostředků Unie, pouze 
pokud:

a) byly uskutečněny akreditovanými 
platebními agenturami;

a) byly uskutečněny akreditovanými 
platebními agenturami a

b) byly uskutečněny v souladu 
s platnými pravidly Unie; nebo

b) byly uskutečněny v souladu 
s platnými pravidly Unie.

c) ve vztahu k typům intervencí podle 
nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP]i)

odpovídají příslušnému 
vykázanému výstupu, a
ii) byly uskutečněny v souladu 
s příslušnými správními systémy, které se 
nevztahují na podmínky způsobilosti 
pro jednotlivé příjemce stanovené 
ve vnitrostátních strategických plánech 
SZP.
Ustanovení prvního pododstavce písm. c) 
bodu i) se nepoužije na zálohy vyplacené 

Výdaje na opatření stanovená v nařízení 
(EU) …/… [nařízení o strategických 
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příjemcům v rámci typů intervencí podle 
nařízení (EU) č.…/…[nařízení 
o strategických plánech SZP].

plánech SZP] lze financovat z prostředků 
Unie, pouze pokud:

a) byly uskutečněny akreditovanými 
platebními agenturami,
b) byly uskutečněny v souladu s platnými 
požadavky Unie a
c) byly uskutečněny v souladu 
s příslušnými systémy řízení, 
mj. s povinnostmi členských států, pokud 
jde o účinnou ochranu finančních zájmů 
Unie, jak je uvedeno v článku 57 tohoto 
nařízení, a se systémem podávání zpráv 
vytvořeným za účelem podávání zpráv 
o dosažených výsledcích, jak je uvedeno 
v článku 121 nařízení (EU) .../... [nařízení 
o strategických plánech SZP].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/276

Pozměňovací návrh 276
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38 Pozastavení plateb v souvislosti 
s výročním schvalováním

38 Pozastavení plateb v souvislosti 
s výročním schvalováním

1. 1.

Pokud členské státy nepředloží dokumenty 
podle čl. 8 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 
v příslušných lhůtách podle čl. 8 odst. 3, 
může Komise přijmout prováděcí akty, 
kterými pozastaví celkovou výši měsíčních 
plateb podle čl. 19 odst. 3. Komise uhradí 
pozastavené částky, jakmile obdrží od 
dotčeného členského státu chybějící 
dokumenty, za předpokladu, že tyto 
dokumenty obdrží nejpozději šest měsíců 
po příslušné lhůtě.

Pokud členské státy nepředloží dokumenty 
a údaje podle článku 8 a čl. 11 odst. 1 
v příslušných lhůtách stanovených 
v článku 8 a případně čl. 129 odst. 1 
nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP], přijme 
Komise prováděcí akty, kterými pozastaví 
celkovou výši měsíčních plateb podle 
čl. 19 odst. 3. Komise uhradí pozastavené 
částky, jakmile obdrží od dotyčného 
členského státu chybějící dokumenty, 
za předpokladu, že tyto dokumenty obdrží 
nejpozději šest měsíců po příslušné lhůtě.

Pokud jde o průběžné platby uvedené v 
článku 30, považují se výkazy výdajů za 
nepřípustné podle odstavce 6 uvedeného 
článku.

Pokud jde o průběžné platby uvedené 
v článku 30, považují se výkazy výdajů 
za nepřípustné podle odstavce 6 uvedeného 
článku.

2. Pokud v rámci výročního schvalování 
výkonnosti podle článku 52, Komise 
stanoví, že rozdíl mezi vykázanými výdaji 
a částkou odpovídající příslušnému 
vykázanému výstupu je větší než 50 % 
a členský stát není schopen poskytnout 
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řádné zdůvodnění, může Komise přijmout 
prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční 
platby podle čl.19 odst. 3 nebo průběžné 
platby podle článku 30.
Pozastavení se uplatní na příslušné výdaje 
ve vztahu k intervencím, na něž bylo 
uplatněno snížení podle čl. 52 odst. 2, 
a částka, jejíž vyplacení má být 
pozastaveno, nesmí překročit procentní 
podíl odpovídající snížení uplatněnému 
podle čl. 52 odst. 2. Pozastavené částky 
uhradí Komise členským státům, nebo se 
trvale sníží prostřednictvím prováděcích 
aktů podle článku 52.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 100, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla upravující míru 
pozastavení plateb.
3. 3.

Prováděcí akty stanovené v tomto článku 
se přijímají poradním postupem podle čl. 
101 odst. 2.

Prováděcí akty stanovené v tomto článku 
se přijímají poradním postupem podle 
čl. 101 odst. 2.

Před přijetím těchto prováděcích informuje 
Komise o svém záměru dotyčný členský 
stát a poskytne mu příležitost předložit 
připomínky ve lhůtě, která nesmí být kratší 
než 30 dnů.

Před přijetím těchto prováděcích aktů 
informuje Komise o svém záměru dotyčný 
členský stát a poskytne mu příležitost 
předložit připomínky ve lhůtě, která nesmí 
být kratší než 30 dnů.

Prováděcí akty stanovující měsíční platby 
uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 30 zohlední 
prováděcí akty přijaté podle tohoto 
odstavce.

Prováděcí akty stanovující měsíční platby 
uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 30 zohlední 
prováděcí akty přijaté podle tohoto 
odstavce.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/277

Pozměňovací návrh 277
Anne Sander
za skupinu PPE

Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38a
Každoroční sledování dosažených 

výsledků
1. Komise sleduje operace prováděné 
v rámci intervencí uvedených v nařízení 
(EU) .../... [nařízení o strategických 
plánech SZP] a počínaje [dva roky 
od data použitelnosti tohoto nařízení] 
a poté každé dva roky posuzuje, zda 
dosažené výsledky odpovídají 
uskutečněným platbám uvedeným 
ve zprávě o dosažených výsledcích.
2. Pokud v rámci každoročního sledování 
výkonnosti podle článku 1 Komise zjistí, 
že rozdíl mezi vykázanými výdaji 
a částkou odpovídající příslušnému 
vykázanému výstupu je větší než 35 %, 
poskytne členský před konáním 
přezkumného jednání uvedeného 
v článku 122 daného nařízení Komisi 
příslušné zdůvodnění.
Jestliže dotyčný členský stát není schopen 
řádně odůvodnit zjištěný rozdíl, požádá 
Komise tento stát o vyhodnocení 
problémů, které ovlivnily provádění 
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strategického plánu SZP, zejména pokud 
jde o potenciální odchylky od příslušných 
milníků v budoucnosti a předvídané obtíže 
při plnění příslušných cílů, pokud jde 
o výsledné ukazatele v rámci víceletého 
hodnocení výkonnosti, jak je uvedeno 
v článku 121 nařízení (EU) .../... [nařízení 
o strategických plánech SZP], případně 
o uvedení přijatých opatření nebo 
opatření, která mají být přijata.
Komise může v případě potřeby vydat 
v průběhu přezkumného jednání včasné 
varování a požádat členský stát, aby 
pro následující rozpočtový rok navrhl 
další nápravné kroky a provedl je.
3. Nejpozději 15. března … [dva roky 
po datu použitelnosti tohoto nařízení] 
a poté každý následující rok zašle Komise 
Evropskému parlamentu souhrnnou 
zprávu o každoročním sledování 
výkonnosti provedeném předcházející 
kalendářní rok, včetně vydaného 
včasného varování.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/278

Pozměňovací návrh 278
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39 Pozastavení plateb v souvislosti 
s víceletým sledováním výkonnosti

39 Pozastavení a omezení plateb 
v souvislosti s víceletým přezkumem 
výkonnosti

1. 1.

V případě opožděného nebo 
nedostatečného pokroku při plnění cílů 
stanovených ve vnitrostátním strategickém 
plánu SZP a sledovaných v souladu 
s články 115 a 116 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP] může Komise dotčený členský stát 
požádat o zavedení nezbytných 
nápravných opatření v souladu s akčním 
plánem obsahujícím jasné ukazatele 
pokroku, jež se stanoví po konzultaci 
s Komisí.

Komise provádí od [dvou let po datu 
použitelnosti tohoto nařízení] a poté každé 
dva roky na základě informací uvedených 
ve zprávách o dosažených výsledcích 
víceletý přezkum výkonnosti podle článku 
121 nařízení .../... [nařízení 
o strategických plánech SZP].

V případě opožděného nebo 
nedostatečného pokroku při dosahování 
milníků stanovených pro jednotlivé 
ukazatele výkonnosti, a pokud vykazovaná 
hodnota jednoho či více ukazatelů 
výkonnosti stanovených ve vnitrostátním 
strategickém plánu SZP a sledovaných 
v souladu s články 115 a 116 nařízení 
(EU) …/… [nařízení o strategických 
plánech SZP] poukazuje na schodek větší 
než 25 % za příslušný vykazovaný rok, 
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předloží dotyčný členský stát před 
přezkumným jednáním uvedeným 
v článku 122 nařízení zdůvodnění tohoto 
schodku.
V případě, že dotyčný členský stát není 
schopen schodek odůvodnit, může Komise 
v rámci přezkumného jednání tento 
členský stát požádat, aby po konzultaci 
s Komisí navrhl a vypracoval akční plán 
a tento plán uplatnil.
Dotyčný členský stát předloží do tří 
měsíců od žádosti Komise akční plán 
uvedený v druhém pododstavci, včetně 
nezbytných nápravných opatření 
a očekávaného časového rámce k jeho 
provedení. V akčním plánu jsou jasně 
uvedeny intervence související s ukazateli 
výsledků, v jejichž případě byl zjištěn 
schodek.
Komise do 30 dnů buď informuje dotyčný 
členský stát písemně o tom, že akční plán 
přijímá, nebo mu zašle žádost o jeho 
změnu. Dotyčný členský stát dodržuje 
akční plán a očekávaný časový rámec 
k jeho plnění, který Komise přijala.

Komise může přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví další pravidla týkající se 
prvků akčních plánů a postupů 
pro vypracování akčních plánů. Tyto 
prováděcí akty jsou přijímány v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 101 odst. 3.

Komise za účelem vytvoření akčních 
plánů uvedených v tomto odstavci přijme 
v souladu s článkem 100 akty v přenesené 
pravomoci, kterými se toto nařízení 
doplňuje o další pravidla týkající se prvků 
těchto akčních plánů, mj. zejména 
o definici ukazatelů pokroku a o postupy 
pro vypracování těchto akčních plánů.

2. 2.

Pokud členský stát nepředloží nebo 
neprovede akční plán podle odstavce 1, 
nebo pokud je tento akční plán zjevně 
nedostatečný pro nápravu situace, může 
Komise přijmout prováděcí akty, kterými 
pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 
nebo průběžné platby podle článku 30.

Pokud dotyčný členský stát nepředloží 
nebo neprovede akční plán podle odstavce 
1, nebo pokud je akční plán předložený 
členským státem zjevně nedostatečný 
pro nápravu situace, může Komise 
po konzultaci s dotyčným členským 
státem, jemuž poskytne příležitost 
reagovat ve lhůtě 30 dnů, přijmout 
prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční 
platby podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné 
platby podle článku 30.
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Pokud dotyčný členský stát reaguje 
a předloží Komisi své připomínky, jež 
považuje Komise za nedostatečné, 
poskytne Komise v případě nutnosti, 
nejpozději však při přijetí prováděcího 
aktu, odůvodnění, proč považuje 
předložené připomínky za nedostatečné. 
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle čl. 101 odst. 2.

Pozastavení se uplatní v souladu se 
zásadou proporcionality na příslušné 
výdaje spojené s intervencemi, na které se 
měl tento akční plán vztahovat. Komise 
pozastavené částky uhradí, když se 
na základě přezkumu výkonnosti podle 
článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP] prokáže 
uspokojivý pokrok při plnění cílů. Pokud 
nedojde k nápravě situace do uzavření 
vnitrostátního strategického plánu SZP, 
může Komise přijmout prováděcí akt, 
kterým s konečnou platností sníží částku, 
která byla pro dotčený členský stát 
pozastavena.

Dříve, než se zahájí postup 
pro pozastavení plateb podle tohoto 
článku, vezme Komise v úvahu uvedený 
časový rámec pro provedení akčního 
plánu. Komise přihlédne také k případům 
vyšší moci a závažné krize, které mohly 
členskému státu zabránit v řádném 
uplatňování jeho akčního plánu, včetně 
dosažení příslušných milníků.

V souladu se zásadou proporcionality se 
pozastavení plateb uplatní na příslušné 
výdaje spojené s intervencemi, na něž se 
měl tento akční plán vztahovat. Komise 
pozastavené částky uhradí, když se 
na základě přezkumu výkonnosti podle 
článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP] prokáže 
uspokojivý pokrok při plnění milníků 
týkajících se ukazatelů výsledků 
a nahlášené hodnoty těchto ukazatelů.
Pro účely tohoto článku se „uspokojivým 
pokrokem“ rozumí, že dotyčný členský 
stát akční plán provádí a že dosažené 
milníky a příslušné nahlášené hodnoty 
ukazatelů výsledků představují výpadek 
ve výši méně než 25 % daného 
vykazovaného roku.
Dotyčný členský států může Komisi 
v průběhu rozpočtového roku dobrovolně 
informovat o pokroku při plnění akčního 
plánu, aby mohla Komise posoudit pokrok 
při dosahování příslušných milníků. 
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Jestliže může členský stát prokázat, že 
výpadek, který vedl k pozastavení plateb, 
byl v průběhu rozpočtového roku omezen 
na méně než 25 %, dojde k úhradě 
pozastavených částek.
Pokud nedojde k nápravě situace 
do konce 6. měsíce od pozastavení plateb, 
může Komise přijmout prováděcí akt, 
kterým s konečnou platností sníží částku, 
jejíž vyplacení bylo v případě dotyčného 
členského státu pozastaveno. Částky, které 
byly s konečnou platností sníženy, jsou 
přerozděleny mezi členské státy, aby byly 
oceněny jejich uspokojivé výsledky, jak je 
uvedeno v článku 39a.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 100, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla upravující míru a délku 
trvání pozastavení plateb a podmínky 
pro úhradu nebo snížení těchto částek 
s ohledem na víceleté sledování 
výkonnosti.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
v souladu s článkem 100 akty v přenesené 
pravomoci, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla upravující míru a délku 
trvání pozastavení plateb a podmínky pro 
úhradu nebo snížení těchto částek 
s ohledem na víceletý přezkum výkonnosti.

3. 3.

Prováděcí akty stanovené v odstavcích 1 
a 2 se přijímají poradním postupem podle 
čl. 101 odst. 2.

Prováděcí akty stanovené v odstavcích 1 
a 2 se přijímají poradním postupem podle 
čl. 101 odst. 2.

Před přijetím těchto prováděcích aktů 
informuje Komise o svém záměru dotyčný 
členský stát a požádá jej, aby reagoval 
ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.

Před přijetím těchto prováděcích aktů 
informuje Komise o svém záměru dotyčný 
členský stát a požádá jej, aby reagoval 
ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/279

Pozměňovací návrh 279
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 39 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39b
Přerozdělení finančních prostředků, které 
jsou výsledkem snížení plateb v souvislosti 

s víceletým přezkumem výkonnosti
1. Finanční prostředky, které jsou 
výsledkem snížení plateb podle čl. 39 
odst. 3, se převedou do výkonnostní 
rezervy a použijí k odměnění těch 
členských států, jejichž výsledky jsou 
s ohledem na konkrétní cíle uvedené 
v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) .../... [nařízení 
o strategických plánech SZP], které byly 
v jejich strategickém plánu SZP dále 
konkretizovány, uspokojivé.
2. Tyto finanční prostředky mohou být 
přiděleny členským státům na konci 
platnosti strategických plánů SZP 
za účelem odměnění jejich uspokojivých 
výsledků, pokud dotyčný členský stát 
splnil podmínku stanovenou ve 3. odstavci 
tohoto článku.
3. Na základě posledního víceletého 
přezkumu výkonnosti se finanční 
prostředky přidělí pouze těm členským 
státům, které dosáhly alespoň 90 % své 
cílové hodnoty, pokud jde o ukazatele 
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výkonnosti týkající se konkrétních cílů 
stanovených v čl. 6 odst. 1 nařízení 
o strategických plánech SZP a uvedených 
v jejich strategickém plánu SZP.
Komise do dvou měsíců po obdržení 
poslední zprávy o výkonnosti od všech 
členských států, jak je uvedeno v čl. 121 
odst. 2 nařízení (EU) .../... [nařízení 
o strategických plánech SZP], přijme 
prováděcí akt, aniž by se při rozhodování 
o tom, zda každý členský stát dosáhl 
v rámci svého strategického plánu SZP 
cílových hodnot uvedených ve 3. odstavci 
tohoto článku, uplatnil postup 
projednávání ve výborech uvedený 
v článku 101. 
4. V případě dosažení cílových hodnot 
uvedených v odstavci 3 vypočte Komise 
částku, kterou poskytne dotyčnému 
členskému státu nebo členským státům, 
přičemž se tato částka považuje 
na základě rozhodnutí uvedeného v témže 
odstavci za částku přidělenou s konečnou 
platností v rozpočtovém roce následujícím 
po uzavření strategických plánů SZP. 
Při přidělování těchto finančních 
prostředků může Komise přihlédnout 
k případům vyšší moci a vážným sociálně-
ekonomickým krizím, jež znemožnily 
dosažení příslušných milníků.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/280

Pozměňovací návrh 280
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

51 Výroční finanční schvalování 51 Výroční finanční schvalování

1. 1.

Před 31. květnem roku následujícího 
po daném rozpočtovém roce a na základě 
informací podle čl. 8 odst. 3 písm. a) a c) 
přijme Komise prováděcí akty obsahující 
rozhodnutí o schválení účetních závěrek 
akreditovaných platebních agentur, pokud 
jde o výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6.

Před 31. květnem roku následujícího 
po daném rozpočtovém roce a na základě 
informací podle čl. 8 odst. 3 písm. a), b) 
a c) přijme Komise prováděcí akty 
obsahující rozhodnutí o schválení účetních 
závěrek akreditovaných platebních agentur, 
pokud jde o výdaje podle čl. 5 odst. 2 
a článku 6.

Tyto prováděcí akty se týkají úplnosti, 
přesnosti a věcné správnosti předložených 
ročních účetních závěrek a nedotýkají se 
obsahu dalších prováděcích aktů následně 
přijatých podle článků 52 a 53.

Tyto prováděcí akty se týkají úplnosti, 
přesnosti a věcné správnosti předložených 
ročních účetních závěrek a nedotýkají se 
obsahu dalších prováděcích aktů následně 
přijatých podle článku 53.

Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle čl. 101 odst. 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle čl. 101 odst. 2.

2. 2.

Komise přijme prováděcí akty, kterými se 
stanoví pravidla pro schvalování účetní 
závěrky podle odstavce 1, pokud jde 
o opatření, jež je třeba přijmout 
v souvislosti s přijetím prováděcích aktů 
podle odst. 1 druhého pododstavce a jejich 
prováděním, včetně výměny informací 

Komise přijme prováděcí akty, kterými se 
stanoví pravidla pro schvalování účetní 
závěrky podle odstavce 1, pokud jde 
o opatření, jež je třeba přijmout 
v souvislosti s přijetím prováděcích aktů 
podle odst. 1 druhého pododstavce a jejich 
prováděním, včetně výměny informací 
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mezi Komisí a členskými státy 
a příslušných lhůt;

mezi Komisí a členskými státy 
a příslušných lhůt.

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/281

Pozměňovací návrh 281
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53 Schvalování souladu 53 Schvalování souladu

1. 1.

Pokud Komise zjistí, že výdaje podle čl. 5 
odst. 2 a článku 6 nebyly uskutečněny 
v souladu s právem Unie, přijme prováděcí 
akty, kterými stanoví částky, jež mají být 
vyloučeny z financování Unií.

Pokud Komise zjistí, že výdaje podle čl. 5 
odst. 2 a článku 6 nebyly uskutečněny 
v souladu s právem Unie, přijme prováděcí 
akty, kterými stanoví částky, jež mají být 
vyloučeny z financování Unií.

Nicméně, pokud jde o intervence podle 
nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP] uplatní se 
vyloučení z financování Unií podle 
prvního pododstavce pouze v případě 
závažných nedostatků ve fungování 
správních systémů členských států.
První pododstavec se neuplatní na případy 
nesplnění podmínek způsobilosti 
pro jednotlivé příjemce stanovených 
ve vnitrostátních strategických plánech 
SZP a ve vnitrostátních pravidlech.
Prováděcí akty podle prvního pododstavce 
se přijímají poradním postupem 
podle čl. 101 odst. 2.

Prováděcí akty podle prvního pododstavce 
se přijímají poradním postupem 
podle čl. 101 odst. 2.

2. Komise posuzuje částky, které mají 
být vyloučeny z financování, s ohledem 
na závažnost zjištěných nedostatků.

2. Komise posuzuje částky, které mají 
být vyloučeny z financování, s ohledem 
na závažnost nedodržení příslušných 
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požadavků. Náležitě zohlední povahu 
porušení pravidel a finanční újmu 
způsobenou Unii. Vyloučení příslušných 
částek se zakládá na částkách, u nichž 
bylo zjištěno, že byly vydány neoprávněně. 
Pokud nelze rozumně očekávat, že bude 
možné vypočítat přesnou výši těchto 
částek, použijí se přiměřeným způsobem 
paušální opravy.

3. 3.

Před přijetím prováděcích aktů podle 
odstavce 1 jsou zjištění Komise i odpovědi 
dotyčného členského státu písemně 
oznámeny, a poté se obě strany pokusí 
dosáhnout dohody o opatřeních, která je 
třeba přijmout. Následně musí být 
členským státům poskytnuta možnost 
prokázat, že skutečný rozsah nedodržení 
požadavků je menší, než uvádí Komise.

Před přijetím prováděcích aktů podle 
odstavce 1 jsou zjištění Komise i odpovědi 
dotyčného členského státu písemně 
oznámeny, a poté se obě strany pokusí 
dosáhnout dohody o opatřeních, která je 
třeba přijmout. Následně musí být 
členským státům poskytnuta možnost 
prokázat, že skutečný rozsah nedodržení 
požadavků je menší, než uvádí Komise.

Není-li dohody dosaženo, může členský 
stát požádat o zahájení řízení, jehož účelem 
je ve lhůtě čtyř měsíců smířit stanoviska 
obou stran. Zpráva o výsledcích řízení se 
předloží Komisi. Komise před přijetím 
rozhodnutí o zamítnutí financování 
zohlední doporučení uvedená ve zprávě 
a rozhodne-li, že se od těchto doporučení 
odchýlí, uvede důvody, které ji k tomu 
vedly.

Není-li dohody dosaženo, může členský 
stát požádat o zahájení řízení, jehož účelem 
je ve lhůtě čtyř měsíců smířit stanoviska 
obou stran. Zpráva o výsledcích řízení se 
předloží Komisi. Komise před přijetím 
rozhodnutí o zamítnutí financování 
zohlední doporučení uvedená ve zprávě 
a rozhodne-li, že se od těchto doporučení 
odchýlí, uvede důvody, které ji k tomu 
vedly.

4. Financování nelze zamítnout, 
pokud jde o:

4. Financování nelze zamítnout, 
pokud jde o:

a) výdaje uvedené v čl. 5 odst. 2 
uskutečněné více než 24 měsíců předtím, 
než Komise dotyčnému členskému státu 
písemně oznámí zjištění;

a) výdaje uvedené v čl. 5 odst. 2 
uskutečněné více než 24 měsíců předtím, 
než Komise dotyčnému členskému státu 
písemně oznámí svá zjištění;

b) výdaje na víceleté intervence, jež 
spadají do oblasti působnosti čl. 5 odst. 2 
nebo do oblasti působnosti intervencí 
pro rozvoj venkova podle článku 6, 
u kterých poslední povinnost pro příjemce 
vznikla více než 24 měsíců předtím, než 
Komise dotyčnému členskému státu 
písemně oznámí svá zjištění;

b) výdaje na víceleté intervence, jež 
spadají do oblasti působnosti čl. 5 odst. 2 
nebo do oblasti působnosti intervencí 
pro rozvoj venkova podle článku 6, 
u kterých poslední povinnost pro příjemce 
vznikla více než 24 měsíců předtím, než 
Komise dotyčnému členskému státu 
písemně oznámí svá zjištění;

c) výdaje na intervence pro rozvoj 
venkova podle článku 6 jiné než uvedené 
v písmeni b) tohoto odstavce, pro které 

c) výdaje na jiné intervence pro rozvoj 
venkova podle článku 6 než ty, které jsou 
uvedeny v písmeni b) tohoto odstavce, 
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platební agentura provedla platbu nebo 
případně poslední platbu více než 
24 měsíců předtím, než Komise dotyčnému 
členskému státu písemně oznámí svá 
zjištění.

u nichž platební agentura provedla platbu 
nebo případně poslední platbu více než 
24 měsíců předtím, než Komise dotyčnému 
členskému státu písemně oznámí svá 
zjištění.

5. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije 
v případě:

5. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije 
v případě:

a) podpor poskytnutých členským 
státem, v jejichž důsledku zahájila Komise 
řízení stanovené v čl. 108 odst. 2 Smlouvy, 
nebo nesplnění povinností, na jehož 
základě Komise zaslala dotyčnému 
členskému státu v souladu s článkem 258 
Smlouvy odůvodněné stanovisko;

a) podpor poskytnutých členským 
státem, v jejichž důsledku zahájila Komise 
řízení stanovené v čl. 108 odst. 2 Smlouvy, 
nebo nesplnění povinností, na jehož 
základě Komise zaslala dotyčnému 
členskému státu v souladu s článkem 258 
Smlouvy odůvodněné stanovisko;

b) nesplnění povinností členských 
států podle hlavy IV kapitoly III tohoto 
nařízení, pokud Komise písemně oznámí 
členskému státu svá zjištění do dvanácti 
měsíců po obdržení zprávy tohoto 
členského státu o výsledcích kontrol 
dotčených výdajů.

b) nesplnění povinností členských 
států podle hlavy IV kapitoly III tohoto 
nařízení, pokud Komise písemně oznámí 
členskému státu svá zjištění do dvanácti 
měsíců po obdržení zprávy tohoto 
členského státu o výsledcích kontrol 
dotyčných výdajů.

6. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla týkající se 
kritérií a metodiky pro uplatnění finančních 
oprav.

6. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 100 akty 
v přenesené pravomoci, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla týkající se 
kritérií a metodiky pro uplatnění finančních 
oprav, včetně paušálních oprav uvedených 
v odstavci 2.

7. 7.

Komise přijme prováděcí akty, kterými se 
stanoví pravidla pro opatření, jež je třeba 
přijmout v souvislosti s přijetím 
prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho 
prováděním, včetně výměny informací 
mezi Komisí a členskými státy, příslušných 
lhůt, jakož i smírčího řízení stanoveného 
v odstavci 3, včetně zřízení smírčího 
orgánu, jeho úkolů, složení a pracovního 
režimu.

Komise přijme v souladu s článkem 100 
akty v přenesené pravomoci, kterými se 
toto nařízení doplňuje o pravidla 
pro opatření, jež je třeba přijmout 
v souvislosti s přijetím prováděcího aktu 
podle odstavce 1 a jeho prováděním, 
včetně výměny informací mezi Komisí 
a členskými státy, příslušných lhůt, jakož 
i smírčího řízení stanoveného v odstavci 3, 
včetně zřízení smírčího orgánu, jeho úkolů, 
složení a pracovního režimu.

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Or. en


