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15.10.2020 A8-0199/299

Pozměňovací návrh 299
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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Sdělení Komise „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ stanoví 
potřebu posílení péče o životní prostředí a 
opatření v oblasti klimatu a přispění k 
plnění ekologických a klimatických cílů 
Unie jako strategického zaměření budoucí 
SZP. Z tohoto důvodu se stalo nezbytným 
sdílení údajů systému evidence půdy a 
dalších údajů integrovaného 
administrativního a kontrolního systému 
pro ekologické a klimatické účely na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie. Je 
tedy třeba přijmout ustanovení ohledně 
sdílení údajů shromažďovaných 
prostřednictvím integrovaného systému, 
které budou relevantní pro ekologické a 
klimatické účely, mezi veřejnými orgány 
členských států a institucemi a orgány 
Unie. Pro zvýšení účinnosti používání 
údajů dostupných pro různé orgány veřejné 
správy pro vytvoření evropské statistiky by 
mělo být stanoveno, že údaje z 
integrovaného systému musí být 
poskytnuty pro statistické účely orgánům, 
které tvoří součást Evropského 
statistického systému.

(49) Sdělení Komise „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“, „Zelená 
dohoda pro Evropu“, „Strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, 
zdravé a ekologické potravinové systémy“ 
a „Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030“ stanoví 
potřebu posílení péče o životní prostředí a 
opatření v oblasti klimatu a přispění k 
plnění ekologických a klimatických cílů a 
záměrů Unie jako strategického zaměření 
budoucí SZP. Z tohoto důvodu se stalo 
nezbytným sdílení údajů systému evidence 
půdy a dalších údajů integrovaného 
administrativního a kontrolního systému 
pro ekologické a klimatické účely na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie. Je 
tedy třeba přijmout ustanovení ohledně 
sdílení údajů shromažďovaných 
prostřednictvím integrovaného systému, 
které budou relevantní pro ekologické a 
klimatické účely, mezi veřejnými orgány 
členských států a institucemi a orgány 
Unie. Pro zvýšení účinnosti používání 
údajů dostupných pro různé orgány veřejné 
správy pro vytvoření evropské statistiky by 
mělo být stanoveno, že údaje z 
integrovaného systému musí být 
poskytnuty pro statistické účely orgánům, 
které tvoří součást Evropského 
statistického systému.
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15.10.2020 A8-0199/300

Pozměňovací návrh 300
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
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „ukazatelem dopadu“ se rozumí 
ukazatel dopadu, jak je definován v čl. 7 
odst. 1 písm. c)  nařízení (EU) č. .../... 
[nařízení o strategických plánech SZP];
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15.10.2020 A8-0199/301

Pozměňovací návrh 301
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
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odpovědný pracovník 
akreditované platební agentury vypracuje 
a předloží Komisi zprávu o výkonnosti na 
základě údajů uvedených v článku 129, 
zohledňující pokrok dosažený při 
naplňování cílů a cílů souvisejících se 
Zelenou dohodou pro Evropu 
stanovených v národním strategickém 
plánu SZP a obsahující zprávu o 
ukazatelích dopadu, a to do 15. dubna 
druhého kalendářního roku následujícího 
po ... [datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost] a poté každé dva roky.
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15.10.2020 A8-0199/302

Pozměňovací návrh 302
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
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podávané informace pro účely 
víceletého sledování výkonnosti podle 
článků 115 a 121 nařízení (EU) …/… 
[nařízení o strategických plánech SZP] 
zohledňující provedené operace a pokrok 
dosažený při naplňování cílů a cílů 
souvisejících se Zelenou dohodou pro 
Evropu stanovených v národním 
strategickém plánu SZP jsou správné.
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15.10.2020 A8-0199/303

Pozměňovací návrh 303
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
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 nejen z hlediska 
finančního řízení, ale také v souvislosti s 
dosažením plánovaných cílů intervencí a 
plateb odměňujících veřejné statky. 
Veškeré údaje a informace sloužící k 
tomu, aby mohly certifikační subjekty 
ověřit, zda jsou cíle SZP opravdu plněny, 
jakož i ty, na nichž jsou založeny 
předpoklady, musí být poskytovány 
transparentním způsobem a musí být 
podloženy důkazy a ověřitelné třetími 
stranami. 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.
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