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Zpráva A8-0200/2019
Peter Jahr
Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány 
členskými státy a financovány EZZF a EZFRV
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise shromažďuje informace o 
všech dotacích získaných z [prvního a 
druhého pilíře SZP] a sloučí celkovou 
částku, kterou fyzická osoba obdržela buď 
přímo formou přímých plateb nebo 
nepřímo jako skutečný majitel 
právnických osob, které jsou příjemci 
plateb v rámci SZP (přímých plateb a 
plateb z programu rozvoje venkova). 
Komise platby sleduje v reálném čase a 
zastaví je, pokud v celkovém úhrnu 
překročí částku:
a) 500 000 EUR pro přímé platby v 
prvním pilíři;
b) 1 000 000 EUR pro investice ve druhém 
pilíři. Komise je informována o 
překročení stropu. Komise posuzuje 
případ od případu, zda lze v řádně 
odůvodněných případech udělit výjimku. 
Komise vypracuje jasně definovaná, 
objektivní kritéria, která bez zbytečných 
odkladů zveřejní ve formě pokynů pro 
orgány členských států.
Uvedené stropy by se neměly vztahovat na 
veřejně prospěšné projekty prováděné 
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regionálními nebo místními orgány, 
obcemi či městy.
Komise vytvoří systém pro poskytování 
informací a monitorování v reálném čase 
a k tomuto účelu přizpůsobí a rozšíří 
systém ARACHNE nebo jiné vhodné 
nástroje IT. Členské státy jsou povinny do 
tohoto systému zanášet v reálném čase 
všechny důležité údaje (např. projekt, 
platby, právnickou osobu, fyzickou osobu, 
skutečné majitele apod.) jako podmínku 
pro získání prostředků podle tohoto 
nařízení. Komise tento systém pro 
poskytování informací a monitorování 
v reálném čase používá k získání přesného 
přehledu o rozdělování a spravedlivém 
přidělování prostředků EU a k 
případnému sledování a sčítání 
přidělených finančních prostředků.
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