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Pozměňovací návrh 1
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zjištění Účetního dvora týkající 
se rozpočtového roku 2018; bere na 
vědomí jeho připomínky ke správnosti 
operací u „Přírodních zdrojů“; zdůrazňuje, 
že v operacích v rámci EZZF se 
nevyskytovaly významné chyby a že 
většina ostatních chyb byla způsobena 
složitými pravidly pro způsobilost; dále 
konstatuje, že riziko v důsledku chyb je 
odpovídajícím způsobem kryto v rámci 
nápravné kapacity Komise;

1. vítá zjištění Účetního dvora týkající 
se rozpočtového roku 2018; bere na 
vědomí jeho připomínky ke správnosti 
operací u „Přírodních zdrojů“; konstatuje, 
že celková míra chyb u tohoto okruhu činí 
2,4 %; zdůrazňuje, že v operacích v rámci 
EZZF se nevyskytovaly významné chyby a 
že většina ostatních chyb byla způsobena 
složitými pravidly pro způsobilost; 
zdůrazňuje, že míru chyb pomohl snížit 
systém evidence půdy; dále konstatuje, že 
riziko v důsledku chyb je odpovídajícím 
způsobem kryto v rámci nápravné kapacity 
Komise;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zjištění Účetního dvora týkající 
se rozpočtového roku 2018; bere na 
vědomí jeho připomínky ke správnosti 
operací u „Přírodních zdrojů“; zdůrazňuje, 
že v operacích v rámci EZZF se 
nevyskytovaly významné chyby a že 
většina ostatních chyb byla způsobena 
složitými pravidly pro způsobilost; dále 
konstatuje, že riziko v důsledku chyb je 
odpovídajícím způsobem kryto v rámci 
nápravné kapacity Komise;

1. vítá zjištění Účetního dvora týkající 
se rozpočtového roku 2018; bere na 
vědomí jeho připomínky ke správnosti 
operací u „Přírodních zdrojů“; zdůrazňuje, 
že v operacích v rámci EZZF se 
nevyskytovaly významné chyby a že 
většina ostatních chyb byla způsobena 
složitými pravidly pro způsobilost, 
zejména pokud jde o činnosti v oblasti 
rozvoje venkova; dále konstatuje, že riziko 
v důsledku chyb je odpovídajícím 
způsobem kryto v rámci nápravné kapacity 
Komise (1,9 % příslušných výdajů v rámci 
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SZP);

Or. pl

Pozměňovací návrh 3
Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zjištění Účetního dvora týkající 
se rozpočtového roku 2018; bere na 
vědomí jeho připomínky ke správnosti 
operací u „Přírodních zdrojů“; zdůrazňuje, 
že v operacích v rámci EZZF se 
nevyskytovaly významné chyby a že 
většina ostatních chyb byla způsobena 
složitými pravidly pro způsobilost; dále 
konstatuje, že riziko v důsledku chyb je 
odpovídajícím způsobem kryto v rámci 
nápravné kapacity Komise;

1. vítá zjištění Účetního dvora týkající 
se rozpočtového roku 2018; bere na 
vědomí jeho připomínky ke správnosti 
operací, v nichž 77 % kontrolovaných 
transakcí nevykazovalo chyby, přičemž 
celková míra chyb u „Přírodních zdrojů“ 
činila 2,4 %; zdůrazňuje, že v přímých 
platbách v rámci EZZF se nevyskytovaly 
významné chyby a že většina ostatních 
chyb byla způsobena složitými pravidly 
pro způsobilost; dále konstatuje, že riziko v 
důsledku chyb je odpovídajícím způsobem 
kryto v rámci nápravné kapacity Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zjištění Účetního dvora týkající 
se rozpočtového roku 2018; bere na 
vědomí jeho připomínky ke správnosti 
operací u „Přírodních zdrojů“; zdůrazňuje, 
že v operacích v rámci EZZF se 
nevyskytovaly významné chyby a že 
většina ostatních chyb byla způsobena 
složitými pravidly pro způsobilost; dále 

1. vítá zjištění Účetního dvora týkající 
se rozpočtového roku 2018; bere na 
vědomí jeho připomínky ke správnosti 
operací u „Přírodních zdrojů“; zdůrazňuje, 
že v operacích v rámci EZZF se 
nevyskytovaly významné chyby a že 
většina ostatních chyb byla způsobena 
složitými pravidly pro způsobilost, a žádá, 
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konstatuje, že riziko v důsledku chyb je 
odpovídajícím způsobem kryto v rámci 
nápravné kapacity Komise;

aby řešení této záležitosti bylo prioritou 
příští reformy; dále konstatuje, že riziko v 
důsledku chyb je odpovídajícím způsobem 
kryto v rámci nápravné kapacity Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
efektivnost certifikačních orgánů, protože 
jsou klíčovými prvky pro zajištění 
správnosti výdajů na společnou 
zemědělskou politiku;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že většina opatření pro 
rozvoj venkova, u nichž byl proveden 
audit, vykazovala očekávané výsledky; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily 
svůj výkonnostní rámec tam, kde je to 
třeba, a aby zavedly další opatření vedoucí 
ke zjednodušení, např. zjednodušené 
vykazování nákladů; vyjadřuje politování 
nad tím, že Účetní dvůr zjistil nedostatky v 
používání ukazatelů výkonnosti;

2. konstatuje, že většina opatření pro 
rozvoj venkova, u nichž byl proveden 
audit, vykazovala očekávané výsledky; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily 
svůj výkonnostní rámec tam, kde je to 
třeba, a aby zavedly další opatření vedoucí 
ke zjednodušení, např. zjednodušené 
vykazování nákladů; vyjadřuje politování 
nad tím, že zjednodušení bylo v poslední 
reformě zaměřeno na pilíř I, i když bylo 
jasné, že složitější systémy, které jsou 
náchylnější k chybám, jsou v pilíři II; 
konstatuje, že Účetní dvůr zjistil 
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nedostatky v používání ukazatelů 
výkonnosti a také odhalil gold-plating na 
vnitrostátní úrovni, který vede k větší 
složitosti systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že většina opatření pro 
rozvoj venkova, u nichž byl proveden 
audit, vykazovala očekávané výsledky; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily 
svůj výkonnostní rámec tam, kde je to 
třeba, a aby zavedly další opatření vedoucí 
ke zjednodušení, např. zjednodušené 
vykazování nákladů; vyjadřuje politování 
nad tím, že Účetní dvůr zjistil nedostatky v 
používání ukazatelů výkonnosti;

2. konstatuje, že většina opatření pro 
rozvoj venkova, u nichž byl proveden 
audit, vykazovala očekávané výsledky; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily 
svůj výkonnostní rámec tam, kde je to 
třeba, a aby zavedly další opatření vedoucí 
ke zjednodušení, např. zjednodušené 
vykazování nákladů; vyjadřuje politování 
nad tím, že stejně jako v předcházejících 
zprávách Účetní dvůr opět zjistil 
nedostatky v používání ukazatelů 
výkonnosti, včetně mezer v kvalitě 
ukazatelů výsledků1a; zdůrazňuje, že 
dosažení navrhovaného přechodu k SZP 
založené na výkonnosti bude vyžadovat 
vypracování komplexního souboru 
společných ukazatelů výsledků a důkladné 
uplatňování těchto ukazatelů;

_________________

1a Zvláštní zpráva č. 10/2018: Režim 
základní platby pro zemědělce – provozně 
funkční, ale s omezeným odpadem na 
zjednodušení, cílení a sbližování úrovní 
podpory.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že většina opatření pro 
rozvoj venkova, u nichž byl proveden 
audit, vykazovala očekávané výsledky; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily 
svůj výkonnostní rámec tam, kde je to 
třeba, a aby zavedly další opatření vedoucí 
ke zjednodušení, např. zjednodušené 
vykazování nákladů; vyjadřuje politování 
nad tím, že Účetní dvůr zjistil nedostatky v 
používání ukazatelů výkonnosti;

2. konstatuje, že většina opatření pro 
rozvoj venkova, u nichž byl proveden 
audit, vykazovala očekávané výsledky, 
lituje však, že Účetní dvůr zjistil 
nedostatky v používání ukazatelů 
výsledků; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily svůj výkonnostní rámec tam, 
kde je to třeba, a aby zavedly další opatření 
vedoucí ke zjednodušení, např. 
zjednodušené vykazování nákladů; 
konstatuje, že základem navrhovaného 
nového modelu provádění bude společný 
měřitelný a plně rozvinutý soubor 
ukazatelů výsledků a výstupů a milníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že většina opatření pro 
rozvoj venkova, u nichž byl proveden 
audit, vykazovala očekávané výsledky; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily 
svůj výkonnostní rámec tam, kde je to 
třeba, a aby zavedly další opatření vedoucí 
ke zjednodušení, např. zjednodušené 
vykazování nákladů; vyjadřuje politování 
nad tím, že Účetní dvůr zjistil nedostatky v 
používání ukazatelů výkonnosti;

2. konstatuje, že většina opatření pro 
rozvoj venkova, u nichž byl proveden 
audit, vykazovala očekávané výsledky; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily 
svůj výkonnostní rámec tam, kde je to 
třeba, a aby zavedly další opatření vedoucí 
ke zjednodušení, např. zjednodušené 
vykazování nákladů; vyjadřuje politování 
nad tím, že Účetní dvůr zjistil nedostatky v 
používání ukazatelů výkonnosti; 
konstatuje však také, že Komise ve svém 
návrhu budoucí SZP přijala kroky, které 
by tyto nedostatky měly řešit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 10
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. bere na vědomí obtíže, s nimiž se 
Účetní dvůr setkal při stanovování 
pokroku dosaženého prostřednictvím 
výdajů v rámci okruhu „Přírodní zdroje“, 
z velké části kvůli neexistenci 
kvantitativních cílů v EZZF; bere na 
vědomí zvláštní zprávu Účetního dvora 
č. 10/2018 o režimu základní platby pro 
zemědělce, která rovněž dospěla k závěru, 
že je stále obtížné posoudit výkonnost 
režimu základní platby s ohledem na 
příslušný cíl Smlouvy, tedy zajištění 
spravedlivé životní úrovně zemědělců; 
zdůrazňuje, že Účetní dvůr uvádí, že je 
třeba propojit opatření na podporu příjmů 
s příslušnými cíli a referenčními údaji, 
aby bylo možné vyhodnotit výkonnost 
režimu základní platby; zdůrazňuje, že 
s ohledem na cíl spravedlivé životní 
úrovně jsou důležité cíle snižování 
výrobních nákladů a zvyšování odolnosti 
podniků; zdůrazňuje, že těchto cílů lze 
dosáhnout ekologizací SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2a. zdůrazňuje pozitivní přínos 
digitalizace při zvyšování účinnosti a 
snižování míry chyb a byrokracie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 12
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. bere na vědomí závěry Účetního 
dvora, že režim základní platby má sklon 
upřednostňovat velké zemědělské podniky, 
protože se jedná o platbu na plochu, a 
očekává se, že režim základní platby po 
roce 2013 bude spojen s dalším zvýšením 
kapitalizace podpory v hodnotách půdy1a;
_________________
1a Zvláštní zpráva č. 10/2018: Režim 
základní platby pro zemědělce – provozně 
funkční, ale s omezeným odpadem na 
zjednodušení, cílení a sbližování úrovní 
podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje závěry Účetního dvora 
v jeho zvláštní zprávě č. 10/2018, že režim 
základní platby měl omezený dopad na 
vnitřní sbližování úrovní podpory; 
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připomíná závazek členských států 
dosáhnout vyrovnání plateb v celé Unii do 
roku 2013, poprvé zaznamenaný v 
závěrech předsednictví Evropské rady ve 
dnech 24.–25. října 2002, nyní již několik 
let nesplněný;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je spokojen s celkovou mírou 
plnění rozpočtu;

3. je spokojen s celkovou mírou 
plnění rozpočtu (96,92 % u prostředků na 
závazky a 97,21 % u prostředků na 
platby); vítá skutečnost, že zjištění GŘ 
AGRI týkající se míry chyb jsou v souladu 
se závěry Účetního dvora, žádá však 
Komisi a členské státy, aby zlepšily míru 
plnění v oblasti rozvoje venkova (93,97 % 
v roce 2018) a učinily vše pro usnadnění 
čerpání prostředků z EZFRV;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje názor Účetního dvora, 
plynoucí z jeho vlastních auditů, že 
kontrolní systém (IACS), který zahrnuje 
systém evidence půdy (LPIS), pomohl 
snížit míru chyb v přímých platbách, 
přičemž LPIS měl zvláště významný 
přínos; bere na vědomí potenciál 
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digitalizace, inovativních metod a 
technologií v rámci nového modelu 
provádění při dalším snižování míry chyb 
a administrativní zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala obchodní dohody se třetími 
zeměmi z hlediska požadavků na kvalitu, 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

4. plně podporuje ambice Unie 
uzavírat ambiciózní, vyvážené a 
spravedlivé dohody o volném obchodu se 
třetími zeměmi; naléhavě žádá Komisi, 
aby zajistila, že ve všech obchodních 
dohodách bude výrazně zastoupeno téma 
udržitelnosti a že obchodní partneři tyto 
požadavky plně dodrží; rovněž vyzývá 
Komisi, aby nadále pozorně sledovala 
stávající obchodní dohody se třetími 
zeměmi s ohledem na uplatňování norem 
v oblasti bezpečnosti potravin, životního 
prostředí a dobrých životních podmínek 
zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala obchodní dohody se třetími 
zeměmi z hlediska požadavků na kvalitu, 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

4. vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala obchodní dohody se třetími 
zeměmi z hlediska požadavků na kvalitu, 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 
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bere na vědomí, že je třeba zajistit rovné 
podmínky, také z hlediska norem v oblasti 
životního prostředí, a vyzývá Komisi, aby 
dále pracovala na rozvoji právních 
předpisů týkajících se náležité péče v 
dodavatelském řetězci, aby zajistila, že 
nebudou ohroženy nebo narušeny normy 
v oblasti zemědělství Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala obchodní dohody se třetími 
zeměmi z hlediska požadavků na kvalitu, 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

4. vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala obchodní dohody se třetími 
zeměmi z hlediska požadavků na kvalitu, 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat; 
zdůrazňuje, že globalizace potravinového 
dodavatelského řetězce neprospěla 
primárním výrobcům, což je odvětví, které 
je kvůli své roztříštěnosti 
charakterizováno produkcí s cenami pod 
výrobními náklady, nízkou návratností a 
vystavením nekalým obchodním 
praktikám;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala obchodní dohody se třetími 

4. vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala obchodní dohody se třetími 
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zeměmi z hlediska požadavků na kvalitu, 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

zeměmi, zejména požadavky na kvalitu, 
hygienu, sledovatelnost a dobré životní 
podmínky zvířat, a aby zabránila 
obchodním dohodám, které by mohly 
vytvořit nerovnováhu v evropských 
zemědělských odvětvích;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Naomi Long

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala obchodní dohody se třetími 
zeměmi z hlediska požadavků na kvalitu, 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

4. vyzývá Komisi, aby pozorně 
sledovala obchodní dohody se třetími 
zeměmi z hlediska požadavků na kvalitu, 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat 
spolu se zhoršováním stavu životního 
prostředí spojeným s nižšími 
environmentálními normami;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. kritizuje skutečnost, že Komise 
neusnadňuje uplatňování ochranných 
doložek obsažených v dohodách o volném 
obchodu; zdůrazňuje, že všechny dohody 
uzavřené mezi EU a třetími zeměmi se 
ukázaly jako škodlivé pro příjmy 
evropských zemědělců;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 22
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; naléhavě 
žádá Komisi, aby byla velice ostražitá v 
otázkách právního státu;

5. je znepokojen posledními zprávami 
o údajných případech střetů zájmů na 
vysoké úrovni v některých členských 
státech; konstatuje, že pokud jde o 
vlastnictví půdy, je v první řadě na 
příslušných orgánech členských států, aby 
jednaly a zavedly nezbytné systémy, které 
budou předcházet a zamezovat podvodům; 
zdůrazňuje, že veškerá obvinění nebo 
podezření týkající se podvodu a zneužití či 
špatného hospodaření s finančními 
prostředky Unie by měla být adresována 
úřadu OLAF; v tomto ohledu upozorňuje 
na význam transparentního a silného 
systému správy a dále vyzývá Komisi, aby 
zvýšila úsilí v oblasti prevence a 
odhalování podvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; naléhavě 
žádá Komisi, aby byla velice ostražitá v 
otázkách právního státu;

5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; vyzývá 
Komisi, aby rozlišovala mezi zabíráním 
půdy a kumulací půdy, která v důsledku 
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historických modelů vlastnictví půdy nebo 
reorganizace v některých členských 
státech vyústila v potřebu malých 
zemědělců shromáždit určité množství 
pozemků, aby se vytvořily hospodářsky 
produktivní jednotky, které zajistí 
životaschopnost; naléhavě žádá Komisi, 
aby byla velice ostražitá v otázkách 
právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; naléhavě 
žádá Komisi, aby byla velice ostražitá v 
otázkách právního státu;

5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; naléhavě 
žádá Komisi, aby byla velice ostražitá v 
otázkách právního státu; zastává názor, že 
zavedení stropů a kompenzace nákladů na 
práci před stanovením stropů, které se 
projeví v navrhované nové reformě SZP, 
nejsou dostatečně silnými mechanismy 
pro řešení těchto otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; naléhavě 
žádá Komisi, aby byla velice ostražitá v 
otázkách právního státu;

5. vyzývá Komisi, aby jako strážkyně 
Smluv nadále zdůrazňovala aspekty 
legality a předcházení všem druhům 
zneužívání;

Or. hu

Pozměňovací návrh 26
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; naléhavě 
žádá Komisi, aby byla velice ostražitá v 
otázkách právního státu;

5. vyjadřuje obavy týkající se 
údajných případů střetů zájmů na vysoké 
úrovni a zabírání půdy ze strany oligarchů 
s možným přispěním vlád a orgánů veřejné 
správy; vybízí členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené legislativní postupy 
s cílem omezit zabírání půdy; vyzývá 
Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti prevence 
a odhalování podvodů; naléhavě žádá 
Komisi, aby byla velice ostražitá v 
otázkách právního státu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 

5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 



AM\1194486CS.docx 17/29 PE644.887v01-00

CS

vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; naléhavě 
žádá Komisi, aby byla velice ostražitá v 
otázkách právního státu;

vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; naléhavě 
žádá Komisi, aby byla velice ostražitá v 
otázkách právního státu;

5. je znepokojen údajnými případy 
střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů s možným 
přispěním vlád a orgánů veřejné správy; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby využila a 
zkombinovala systémy a databáze, které 
má k dispozici, s cílem identifikovat 
konečné skutečné vlastníky v případě 
zemědělských podniků, které jsou součástí 
větší podnikové struktury; bere na vědomí 
vytvoření celounijního obchodního 
rejstříku, který by mohl být spojen s 
informacemi ze systému IACS, čímž by se 
propojily zemědělské podniky se 
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specifickým identifikačním kódem 
společnosti na úrovni Unie, aby bylo 
možné lépe rozpoznat konečné místo 
určení prostředků SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Elsi Katainen, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná Komisi, že existují 
významné rozdíly v typech chyb, například 
mezi neúmyslnými opomenutími a případy 
podvodu; připomíná, že většina příjemců 
jsou malé a střední zemědělské podniky a 
složitá regulace zvyšuje riziko 
neúmyslného opomenutí, což by mělo být 
při odhadování skutečné míry chyb rovněž 
zohledněno;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zavedla 
pozorovatelskou službu za účelem 
shromažďování informací a údajů o 
koncentraci a držbě zemědělské půdy v 
celé Unii; vyzývá Komisi, aby zřídila 
pracovní skupinu na vysoké úrovni, která 
bude zkoumat koncentraci zemědělské 
půdy ve všech členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. naléhavě žádá Komisi, aby byla 
mimořádně ostražitá v otázkách právního 
státu; podotýká, že z plateb v rámci SZP 
musí mít prospěch ti, kdo obdělávají 
půdu; zdůrazňuje, že zemědělství Unie se 
prokáže nejlepší služba, když bude 
finančně podpořena odpovědnost těch, 
kteří působí v zemědělské výrobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Účetní dvůr, aby vypracoval 
zvláštní zprávu o zabírání půdy a jeho 
možném dopadu na SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP 
může dále zhoršit porušování pravidel, a 

vypouští se
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proto naléhavě žádá Komisi, aby 
zabránila opětovnému převedení SZP do 
působnosti jednotlivých států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP 
může dále zhoršit porušování pravidel, a 
proto naléhavě žádá Komisi, aby zabránila 
opětovnému převedení SZP do působnosti 
jednotlivých států;

6. zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP 
může dále zhoršit porušování pravidel, a 
proto naléhavě žádá Komisi, aby zabránila 
opětovnému převedení SZP do působnosti 
jednotlivých států, zejména v případě 
systému pro sledování dodržování pravidel 
způsobilosti pro podporu jednotlivými 
příjemci, a tím oslabení důvěryhodnosti 
EU, pokud jde o řízení jedné z jejích 
klíčových veřejných politik, a oslabení 
jistoty, kterou Účetní dvůr každoročně 
poskytuje ohledně správnosti a legality 
výdajů SZP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP 
může dále zhoršit porušování pravidel, a 
proto naléhavě žádá Komisi, aby 
zabránila opětovnému převedení SZP do 
působnosti jednotlivých států;

6. vítá skutečnost, že budoucí SZP 
založená na výkonnosti bude i nadále 
vyžadovat legalitu a správnost plateb; 
zdůrazňuje, že přechod od dodržování 
pravidel na výkonnostní model se musí 
projevit ve změnách způsobu sledování 
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opatření; s uspokojením konstatuje, že 
Komise navrhuje jako součást nové SZP 
přechod na jednotný audit;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP 
může dále zhoršit porušování pravidel, a 
proto naléhavě žádá Komisi, aby zabránila 
opětovnému převedení SZP do působnosti 
jednotlivých států;

6. zdůrazňuje, že řádné provádění 
intervencí SZP úzce souvisí s 
dodržováním závazků stanovených na 
úrovni Unie ze strany příjemců; 
zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP 
může dále zhoršit porušování pravidel, a 
proto naléhavě žádá Komisi, aby zabránila 
opětovnému převedení SZP do působnosti 
jednotlivých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP 
může dále zhoršit porušování pravidel, a 
proto naléhavě žádá Komisi, aby zabránila 
opětovnému převedení SZP do působnosti 
jednotlivých států;

6. zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP, 
která zvyšuje složitost a umožňuje, aby 
bylo rozdělování prostředků SZP 
ovlivňováno krátkodobými vnitrostátními 
politickými zájmy, může dále zhoršit 
porušování pravidel, a proto naléhavě žádá 
Komisi, aby zabránila opětovnému 
převedení SZP do působnosti jednotlivých 
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států;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP 
může dále zhoršit porušování pravidel, a 
proto naléhavě žádá Komisi, aby 
zabránila opětovnému převedení SZP do 
působnosti jednotlivých států;

6. zdůrazňuje, že bez silného, 
měřitelného, plně rozvinutého a 
společného souboru zahrnujícího 
ukazatele výstupů a výsledků a milníky 
může zvýšená flexibilita členských států 
při přidělování dotací SZP vest k nárůstu 
míry chyb; 

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Giuseppe Milazzo

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. opakuje, že je důležité využít 
veškerá možná opatření k zabezpečení 
rozpočtu společné zemědělské politiky 
(SZP) proti podvodům; považuje politiku 
boje proti podvodům za měřítko pro 
posouzení řádného finančního řízení 
rozpočtu SZP; naléhavě proto žádá, aby v 
členských státech a v rámci Komise 
pokračovalo zvyšování povědomí s cílem 
zpřísnit předcházení podvodům a vytvořit 
kapacity pro odhalování podvodů; v této 
souvislosti považuje za nezbytné 
poskytovat členským státům pomoc při 
předcházení podvodům a jejich 
odhalování posílením spolupráce s 



AM\1194486CS.docx 23/29 PE644.887v01-00

CS

Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF);

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že stávající systém 
dodržování pravidel se osvědčil jako 
účinný a zajistil rovné zacházení 
a provádění v celé Unii; je znepokojen 
tím, že systém způsobilosti výdajů založený 
pouze na výstupech nepřispívá ke 
zjednodušení ani k výkonnosti SZP 
a ohrožuje rovné zacházení se zemědělci 
a členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že 
ekologizující reforma a přepracování 
podmínek pro vyplácení podpory se v nové 
SZP neodrážejí v převedení do působnosti 
jednotlivých států, nýbrž v privatizaci 
sledování zemědělské politiky ve prospěch 
soukromých certifikačních agentur; 
zdůrazňuje, že jakýkoli výrok o opětovném 
převedení do působnosti jednotlivých států 
má o to menší oporu ve skutečnosti, že 
celý proces bude řízen Komisí; 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že SZP založená více 
na výsledcích a spočívající na 
strategických plánech by mohla vést k 
novým typům nesrovnalostí, a proto 
vyzývá Komisi, aby to zohledňovala při 
hodnocení národních strategických plánů 
a opatření, která obsahují;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Asger Christensen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější 
SZP v souladu s Pařížskou dohodou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
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zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější 
SZP v souladu s Pařížskou dohodou.

zemědělců a nových zemědělců ze SZP je 
zásadně důležitá; trvá na tom, aby byl 
zajištěn lepší přístup k financování 
investic do nejnovějších technologií 
digitalizace; vybízí Komisi, aby směřovala 
k zelenější SZP – v souladu s Pařížskou 
dohodou –, použitelné na všechny části 
potravinového dodavatelského řetězce, a 
aby se vyvarovala ukládání další zátěže.

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější 
SZP v souladu s Pařížskou dohodou.

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější 
SZP v souladu s Pařížskou dohodou, což by 
zvýšilo účinnost při využívání veřejných 
finančních prostředků, protože by byly 
omezeny negativní externality spojené se 
zemědělskými postupy a zaměření by se 
přesunulo z léčby na prevenci.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější 
SZP v souladu s Pařížskou dohodou.

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vyzývá k přidělení odpovídajících 
rozpočtových zdrojů na podporu zavádění 
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programů zaměřených na zelenější SZP v 
souladu s Pařížskou dohodou a zajištění 
ziskovosti zemědělství ve venkovských 
oblastech.

Or. pl

Pozměňovací návrh 48
Naomi Long

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější 
SZP v souladu s Pařížskou dohodou.

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější 
SZP v souladu s Pařížskou dohodou 
a strategií Unie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější 
SZP v souladu s Pařížskou dohodou.

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
zdůrazňuje, že digitalizace zemědělství 
může být vhodným nástrojem pro oživení 
venkovských služeb, díky nimž budou 
venkovské oblasti pro mladé zemědělce 
atraktivnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
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Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější 
SZP v souladu s Pařížskou dohodou.

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k 
odpovídající úrovni financování EU v 
souladu s Pařížskou dohodou.

Or. hu

Pozměňovací návrh 51
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Fredrick Federley, Elsi 
Katainen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; 
vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější 
SZP v souladu s Pařížskou dohodou.

7. zdůrazňuje, že podpora mladých 
zemědělců ze SZP je zásadně důležitá, 
a poznamenává, že je důležité mít 
jednoznačnou definici aktivního nebo 
skutečného zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vybízí Komisi, aby směřovala k 
zelenější SZP v souladu s Pařížskou 
dohodou; vyzývá k cílenému přístupu k 
navrhované podmíněnosti nové SZP a 
konstatuje, že k posílení environmentální 
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výkonnosti SZP je zapotřebí odpovídající 
financování výzkumu a vývoje nových 
technologií a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje překvapení nad tím, že 
zjednodušení se používá jako záminka ke 
snížení rozpočtu SZP, přestože nijak 
nesníží administrativní požadavky na 
konečné příjemce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vybízí Komisi, aby směřovala k 
zelenější SZP v souladu s Pařížskou 
dohodou.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Attila Ara-Kovács

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. poukazuje na význam sociální 
spravedlnosti a zdůrazňuje, že je nezbytné, 
aby byly finanční prostředky v rámci 
členských států a mezi nimi spravedlivě 
rozděleny.

Or. en


