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15.10.2020 A8-0199/284

Pozměňovací návrh 284
Chris MacManus
za skupinu GUE/NGL
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 dochází k závěru, že 
Společná zemědělská politika (dále jen 
„SZP“) by měla nadále reagovat na 
budoucí výzvy a příležitosti posílením 
zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat 
proti klimatickým změnám a 
přizpůsobovat se jim a přenášet výzkum a 
inovace z laboratoří do pole a na trhy. SZP 
by měla rovněž řešit obavy občanů týkající 
se trvale udržitelné zemědělské produkce.

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 dochází k závěru, že 
Společná zemědělská politika (dále jen 
„SZP“) by měla nadále reagovat na 
budoucí výzvy a příležitosti posílením 
zaměstnanosti a investic, zpřísněním 
pracovních norem, bojem proti 
klimatickým změnám a přizpůsobením se 
jim, jejich uzpůsobením a přenášením 
výzkumu a inovací z laboratoří na pole a 
na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy 
občanů týkající se trvale udržitelné 
zemědělské produkce a rozvoje venkova.

Or. en



AM\1215981CS.docx PE658.379v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

15.10.2020 A8-0199/285

Pozměňovací návrh 285
Chris MacManus
za skupinu GUE/NGL
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Komise ve svém sdělení s názvem 
„Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
pro spravedlivé, zdravé a ekologické 
potravinové systémy“ zveřejněném dne 20. 
května 2020 zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
dodržování klíčových zásad zakotvených v 
evropském pilíři sociálních práv. 
Zohlednění sociální ochrany pracovníků, 
pracovních podmínek a podmínek bydlení, 
jakož i ochrany zdraví a bezpečnosti bude 
hrát významnou úlohu při budování 
spravedlivých, silných a udržitelných 
potravinových systémů. SZP by měla být 
nástrojem k plnění cílů evropského pilíře 
sociálních práv.
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15.10.2020 A8-0199/286

Pozměňovací návrh 286
Chris MacManus
za skupinu GUE/NGL
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Podmíněnost je důležitým prvkem 
SZP, zejména s ohledem na její ekologické 
a klimatické prvky, jakož i ve vztahu k 
otázkám veřejného zdraví a zvířat. To 
znamená, že by měly být prováděny 
kontroly a v případě potřeby vyměřeny 
sankce pro zajištění účinnosti systému 
podmíněnosti. Aby platily rovné podmínky 
pro příjemce v různých členských státech, 
měla by být na úrovni Unie stanovena 
určitá obecná pravidla pro kontroly 
podmíněnosti.

(55) Podmíněnost je důležitým prvkem 
SZP, který zajišťuje, že platby podporují 
vysoký stupeň udržitelnosti, a také rovné 
podmínky pro zemědělce v členských 
státech a mezi nimi, zejména s ohledem na 
její sociální, ekologické a klimatické 
prvky, jakož i ve vztahu k otázkám 
veřejného zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat. To znamená, že by měly 
být prováděny kontroly a v případě potřeby 
vyměřeny sankce pro zajištění účinnosti 
systému podmíněnosti. Aby byly zajištěny 
rovné podmínky pro příjemce v různých 
členských státech, měla by být na úrovni 
Unie stanovena určitá obecná pravidla 
podmíněnosti a dále kontroly a postihy 
v souvislosti s jejich porušováním.
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Pozměňovací návrh 287
Chris MacManus
za skupinu GUE/NGL
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Zatímco členským státům by mělo 
být umožněno rozhodnout o podrobnostech 
týkajících se sankcí, tyto by měly být 
přiměřené, účinné a odrazující a neměly by 
vylučovat jiné sankce stanovené právem 
Unie či vnitrostátním právem. Pro zajištění 
účinného a soudržného přístupu členských 
států je třeba stanovit minimální sazbu 
sankce na úrovni Unie za první případ 
nedodržení předpisů v důsledku nedbalosti, 
zatímco opakované nedodržení by mělo 
vést k vyššímu procentu a úmyslné jednání 
by mohlo vést k úplnému vyloučení z 
platby. Pro zajištění přiměřenosti sankcí, 
pokud je nedodržení předpisů méně 
závažné povahy a dojde k němu poprvé, by 
měly mít členské státy možnost zavést 
systém včasného varování.

(57) Zatímco členským státům by mělo 
být umožněno rozhodnout o podrobnostech 
týkajících se sankcí, tyto by měly být 
přiměřené, účinné a odrazující a neměly by 
vylučovat jiné sankce stanovené právem 
Unie či vnitrostátním právem. Pro zajištění 
účinného a soudržného přístupu členských 
států je třeba stanovit minimální sazby 
sankcí na úrovni Unie. Tyto sazby by se 
měly vztahovat na první případy 
nedodržení předpisů v důsledku nedbalosti, 
zatímco opakované nedodržení by mělo 
vést k vyššímu procentu a úmyslné jednání 
by mělo potenciálně vést k úplnému 
vyloučení z platby. Toto vyloučení platí 
okamžitě pro příjemce, kteří byli 
odsouzeni za trestné činy proti životnímu 
prostředí, dobrým životním podmínkám 
zvířat a právům pracovníků. Pro zajištění 
přiměřenosti sankcí, pokud je nedodržení 
předpisů méně závažné povahy a dojde k 
němu poprvé, by měly členské státy zavést 
systém včasného varování, jímž příjemcům 
oznámí povinnost přijmout nápravná 
opatření a umožnit jim napravit 
nedodržení předpisů. V případě, že 
nedodržení je způsobeno vyšší mocí nebo 
zjevnou chybou uznanou příslušným 
orgánem nebo jiným orgánem, neměly by 
být uloženy žádné správní sankce.
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