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22.4.2021 A9-0117/95

Pozměňovací návrh 95
Markus Pieper
za skupinu PPE

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 304

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

304. zdůrazňuje, že velmi vysokou 
úroveň výdajů ve vztahu ke stropům 
přímých plateb lze vysvětlit zejména tím, že 
významná část rozpočtu je poskytována 
prostřednictvím plateb oddělených od 
produkce, které mají nízkou úroveň 
účinnosti a účelnosti, protože tento druh 
přímých plateb je poskytován bez ohledu 
na výši stávajících příjmů a bez ohledu na 
udržitelnost výrobních podmínek; 
považuje za nezbytné zrušit tento přístup, 
který nemá žádnou přidanou hodnotu na 
úrovni Společenství a má řadu 
nepříznivých důsledků, jako je 
kapitalizace ceny zemědělské půdy a 
usilování o zisk;

304. zdůrazňuje, že nesprávné 
přidělování finančních prostředků SZP, 
zejména přímých plateb, vede k 
nežádoucím distribučním účinkům, jako 
je soustředění dotací v rukou několika 
málo osob, vydělávání na cenách 
zemědělské půdy a usilování o zisk ze 
strany finančních „zelených investorů“, 
kteří přímé platby vnímají jako atraktivní 
dividendy ze zemědělské půdy, čímž 
zvyšují ceny pozemků na úkor malých a 
středních aktivních zemědělců; vyjadřuje 
politování nad tím, že současná pravidla 
SZP tento legální, avšak nežádoucí 
způsob rozdělování umožňují, a 
zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
stanovit účinné a vymahatelné stropy pro 
fyzické osoby, které by tyto nežádoucí 
účinky omezily v SZP na období 2021–
2027; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podpořily příslušné návrhy předložené 
Parlamentem;

Or. en



AM\1229762CS.docx PE690.778v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

22.4.2021 A9-0117/96

Pozměňovací návrh 96
Markus Pieper
za skupinu PPE

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 352 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

352a. je udiven hodnocením Komise, že 
český ministr zemědělství není ve střetu 
zájmů navzdory tomu, že obdržel značné 
částky v podobě dotací SZP v době, kdy 
řídil programování zemědělských 
programů v rámci SZP; kritizuje zdánlivě 
odlišný výklad a uplatňování článku 61 
finančního nařízení; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala komplexní zprávu, ve které 
zveřejní, zda v současnosti probíhají 
nějaké audity týkající se jakýchkoli členů 
vlády v jakémkoli členském státě, a 
poskytla přehled toho, kteří členové vlád 
ve všech členských státech dostávají 
dotace ze SZP nebo fondů soudržnosti;
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22.4.2021 A9-0117/97

Pozměňovací návrh 97
Markus Pieper
za skupinu PPE

Zpráva A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
2020/2140(DEC)

Návrh usnesení
Bod 388 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

388 a. zdůrazňuje, že příjemci prostředků 
z programů v oblasti práv, rovnosti a 
občanství v rámci rozpočtu EU musí 
splňovat nejpřísnější normy týkající se 
právního státu, nezávislých sdělovacích 
prostředků a svobody projevu; vyjadřuje 
hluboké politování nad tím, že rakouský 
politolog Farid Hafez opakovaně obdržel 
finanční prostředky z rozpočtu EU 
navzdory jeho úzkým vazbám na 
Muslimské bratrstvo a tureckou vládu, jež 
se snaží umlčet nezávislé novináře a 
potlačit svobodu sdělovacích prostředků 
pod rouškou islamofobie; vyzývá Komisi, 
aby změnila kritéria způsobilosti pro 
programy v oblasti práv, rovnosti a 
občanství v rámci rozpočtu EU s cílem 
zabránit jednotlivcům a organizacím s tak 
znepokojivými názory, aby čerpali 
finanční prostředky EU;

Or. en


