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Pozměňovací návrh 306
Norbert Lins
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

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

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. schvaluje své prohlášení a společné 
prohlášení Parlamentu a Komise 
a společné prohlášení Parlamentu, Rady 
a Komise, která jsou přílohou tohoto 
usnesení a budou zveřejněna v řadě C 
Úředního věstníku Evropské unie;

Or. en

Pro informaci, znění prohlášení je následující:

„Prohlášení Evropského parlamentu o provádění a transparentnosti SZP 

Nový právní rámec společné zemědělské politiky (SZP) zahrnuje větší flexibilitu členských 
států při navrhování a provádění vnitrostátních strategických plánů. To umožňuje přizpůsobit 
se místním potřebám a zároveň i nadále zajišťovat, aby koneční příjemci dodržovali obecné 
podmínky způsobilosti. Nový model provádění (NDM), který zavádí přístup založený na 
výkonnosti, rovněž zahrnuje významný přesun odpovědnosti za řízení a kontrolu 
zemědělských fondů Unie z úrovně Unie na vnitrostátní správní orgány. 
 
Evropský parlament se domnívá, že interinstitucionální dohoda dosažená mezi 
spolunormotvůrci obsahuje nezbytná ochranná opatření, která zabrání zjištěným rizikům, 
pokud jde o správné provádění vnitrostátních strategických plánů členských států, jak je 
schválila Komise. Evropský parlament bude bedlivě sledovat provádění vnitrostátních 
strategických plánů členskými státy, jak je schválila Komise, a bude plně vykonávat svou 
úlohu orgánu dohledu nad činností Komise svěřenou podle Smluv a stanovenou v nařízeních 
o SZP.

Evropský parlament se domnívá, že tímto nařízením je zajištěna účinná ochrana finančních 
zájmů Unie, včetně shromažďování a zveřejňování údajů o skupinách, které zajišťují účinné 
kontroly střetů zájmů, nesrovnalostí, otázek dvojího financování a zneužívání finančních 
prostředků k trestné činnosti. V souvislosti s používáním jednotného nástroje pro vytěžování 
dat v členských státech Evropský parlament vítá závazek k přezkumu návrhu na jeho povinné 
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používání ve všech členských státech, který bude vycházet ze zprávy Komise, jež má být 
dokončena do roku 2025 a má posoudit jeho využívání a interoperabilitu.

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Komise o ročním sledování výkonnosti 

Evropský parlament a Komise připomínají, že s ohledem na nový model provádění 
a výkonnostní rámec, který má být stanoven ve společné zemědělské politice (SZP) na období 
2023–2027, mají výroční zprávy o výkonnosti, výroční monitorování a přezkum výkonnosti 
prováděný každé dva roky velký význam pro zachování ambicí stanovených ve strategických 
plánech SZP.

V této souvislosti Evropský parlament a Komise souhlasí s tím, že je nezbytné, aby Komise 
každoročně předkládala Evropskému parlamentu ve Výboru pro zemědělství a rozvoj 
venkova zprávu o pokroku, jehož bylo v rámci každoročního sledování výkonnosti dosaženo.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o dalších opatřeních na 
ochranu rozpočtu Unie před podvody a nesrovnalostmi stanovením požadavku 
všeobecného používání jednotného nástroje pro vytěžování dat

Rada a Evropský parlament se zavazují, že na základě zprávy, kterou Komise vypracuje do 
roku 2025 a která posoudí používání jednotného nástroje pro vytěžování dat a jeho 
interoperabilitu za účelem jeho všeobecného používání členskými státy, přezkoumají návrh 
týkající se povinného používání nástroje pro vytěžování dat v členských státech.“


