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Pozměňovací návrh 106
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise navrhla propojit SZP s 
realizací výkonu („model provádění“). 
Podle nového právního rámce má Unie 
stanovit základní parametry politiky, jako 
jsou cíle SZP a základní požadavky, 
přičemž členské státy mají nést větší 
odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým 
se bude cílů dosahovat. Členské státy proto 
vypracují strategické plány SZP, které 
schválí Komise a provedou členské státy.

(2) Komise navrhla propojit SZP s 
realizací výkonu („model provádění“). 
Podle nového právního rámce má Unie 
stanovit parametry politiky, jako jsou cíle 
SZP a základní požadavky. Silný rámec 
Unie je nezbytný, aby bylo zajištěno, že 
SZP zůstane společnou politikou, a aby 
byly zaručeny rovné podmínky pro 
všechny. Členské státy rovněž ponesou 
větší odpovědnost za způsob, jakým se 
bude cílů dosahovat. Členské státy proto 
na základě předběžné analýzy a posouzení 
potřeb vypracují strategické plány SZP, 
které schválí Komise a provedou členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) S ohledem na příští reformu SZP a 
s ohledem na ambice nové Zelené dohody 
pro Evropu by členské státy měly dále 
podporovat platná opatření v 
agroenvironmentální oblasti a v oblasti 
klimatu a jakýkoli další nástroj, který 
může zemědělcům pomoci v jejich úsilí o 
ekologickou transformaci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Legislativní postup nebyl dokončen 
včas, aby členské státy a Komise mohly 
připravit všechny prvky, které jsou 
nezbytné k tomu, aby se nový právní rámec 
a strategické plány SZP začaly uplatňovat 
ode dne 1. ledna 2021, jak původně 
Komise navrhovala.

(3) Legislativní postup nebyl dokončen 
včas, aby členské státy a Komise mohly 
připravit všechny prvky, které jsou 
nezbytné k tomu, aby se nový právní rámec 
a strategické plány SZP začaly uplatňovat 
ode dne 1. ledna 2021, jak původně 
Komise navrhovala, což vyvolává značnou 
nejistotu a představuje možná rizika pro 
odvětví zemědělství a pro jednotlivé 
zemědělce.

Or. ro

Pozměňovací návrh 109
Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Legislativní postup nebyl dokončen 
včas, aby členské státy a Komise mohly 
připravit všechny prvky, které jsou 
nezbytné k tomu, aby se nový právní rámec 
a strategické plány SZP začaly uplatňovat 
ode dne 1. ledna 2021, jak původně 
Komise navrhovala.

(3) Legislativní postup nebyl dokončen 
včas, aby členské státy a Komise mohly 
připravit všechny prvky, které jsou 
nezbytné k tomu, aby se nový právní rámec 
a strategické plány SZP začaly uplatňovat 
ode dne 1. ledna 2021, jak původně 
Komise navrhovala. Toto zpoždění vytváří 
nejistotu pro zemědělce, odvětví 
zemědělství a další příjemce SZP.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo zajištěno, že zemědělci a 
jiní příjemci budou moci v roce 2021 získat 
podporu z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EZZF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), měla by Unie i nadále tuto 
podporu poskytovat po dobu dalšího 
jednoho roku za podmínek stávajícího 
právního rámce na období 2014–2020. 
Stávající právní rámec je stanoven zejména 
v nařízeních Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/20137, (EU) č. 
1305/20138, (EU) č. 1306/20139, (EU) č. 
1307/201310, (EU) č. 1308/201311, (EU) č. 
228/201312 a (EU) č. 229/201313. Navíc k 
usnadnění přechodu ze stávajících režimů 
podpory na nový právní rámec, který se 
vztahuje na období ode dne 1. ledna 2022, 
by měla být stanovena pravidla pro 
regulaci toho, jakým způsobem bude určitá 
podpora poskytovaná na víceletém základě 
začleněna do nového právního rámce.

(4) Aby bylo zajištěno, že zemědělci a 
jiní příjemci budou moci v roce 2021 získat 
podporu z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EZZF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), měla by Unie i nadále tuto 
podporu poskytovat po dobu dalších dvou 
let za podmínek stávajícího právního rámce 
na období 2014–2020. Členské státy by 
měly zajistit, že podpora bude zemědělcům 
během přechodného období poskytována 
bez přerušení. Stávající právní rámec je 
stanoven zejména v nařízeních Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20137, 
(EU) č. 1305/20138, (EU) č. 1306/20139, 
(EU) č. 1307/201310, (EU) č. 1308/201311, 
(EU) č. 228/201312 a (EU) č. 229/201313. 
Navíc k usnadnění přechodu ze stávajících 
režimů podpory na nový právní rámec, 
který se vztahuje na období ode dne 1. 
ledna 2022, by měla být stanovena pravidla 
pro regulaci toho, jakým způsobem bude 
určitá podpora poskytovaná na víceletém 
základě začleněna do nového právního 
rámce.

__________________ __________________
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 320).

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 320).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z 
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Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 487).

Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 487).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 
165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 
165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé 
platby zemědělcům v režimech podpory v 
rámci společné zemědělské politiky a 
kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé 
platby zemědělcům v režimech podpory v 
rámci společné zemědělské politiky a 
kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, 
kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje 
nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. 
L 78, 20.3.2013, s. 23).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, 
kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje 
nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. 
L 78, 20.3.2013, s. 23).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, 
kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006, (Úř. věst. L 78, 
20.3.2013, s. 41).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, 
kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006, (Úř. věst. L 78, 
20.3.2013, s. 41).

Or. pl
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Odůvodnění

Toto nařízení by mělo usnadnit platby správních orgánů a platebních agentur konečným 
příjemcům bez prodlení během přechodného období.

Pozměňovací návrh 111
Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo zajištěno, že zemědělci a 
jiní příjemci budou moci v roce 2021 získat 
podporu z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EZZF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), měla by Unie i nadále tuto 
podporu poskytovat po dobu dalšího 
jednoho roku za podmínek stávajícího 
právního rámce na období 2014–2020. 
Stávající právní rámec je stanoven zejména 
v nařízeních Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/20137, (EU) č. 
1305/20138, (EU) č. 1306/20139, (EU) č. 
1307/201310, (EU) č. 1308/201311, (EU) č. 
228/201312 a (EU) č. 229/201313. Navíc k 
usnadnění přechodu ze stávajících režimů 
podpory na nový právní rámec, který se 
vztahuje na období ode dne 1. ledna 2022, 
by měla být stanovena pravidla pro 
regulaci toho, jakým způsobem bude určitá 
podpora poskytovaná na víceletém základě 
začleněna do nového právního rámce.

(4) Aby bylo zajištěno, že zemědělci a 
jiní příjemci budou moci v roce 2021 i v 
dalších letech získat podporu z 
Evropského zemědělského záručního fondu 
(EZZF) a Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV), měla by 
Unie i nadále tuto podporu poskytovat 
během přechodného období za podmínek 
stávajícího právního rámce na období 
2014–2020. Stávající právní rámec je 
stanoven zejména v nařízeních Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20137, 
(EU) č. 1305/20138, (EU) č. 1306/20139, 
(EU) č. 1307/201310, (EU) č. 1308/201311, 
(EU) č. 228/201312 a (EU) č. 229/201313. 
Navíc k usnadnění přechodu ze stávajících 
režimů podpory na nový právní rámec, 
který se vztahuje na roky následující po 
přechodném období, by měla být 
stanovena pravidla pro regulaci toho, 
jakým způsobem bude určitá podpora 
poskytovaná na víceletém základě 
začleněna do nového právního rámce.

__________________ __________________
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
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regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 320).

regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 320).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 487).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 487).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 
165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 
165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé 
platby zemědělcům v režimech podpory v 
rámci společné zemědělské politiky a 
kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé 
platby zemědělcům v režimech podpory v 
rámci společné zemědělské politiky a 
kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, 
kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje 
nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. 
L 78, 20.3.2013, s. 23).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, 
kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje 
nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. 
L 78, 20.3.2013, s. 23).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, 
kterým se stanoví zvláštní opatření v 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, 
kterým se stanoví zvláštní opatření v 
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oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006, (Úř. věst. L 78, 
20.3.2013, s. 41).

oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 78, 
20.3.2013, s. 41).

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo zajištěno, že zemědělci a 
jiní příjemci budou moci v roce 2021 získat 
podporu z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EZZF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), měla by Unie i nadále tuto 
podporu poskytovat po dobu dalšího 
jednoho roku za podmínek stávajícího 
právního rámce na období 2014–2020. 
Stávající právní rámec je stanoven zejména 
v nařízeních Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/20137 , (EU) č. 
1305/20138 , (EU) č. 1306/20139 , (EU) č. 
1307/201310 , (EU) č. 1308/201311 , (EU) 
č. 228/201312 , (EU) č. 229/201313. Navíc k 
usnadnění přechodu ze stávajících režimů 
podpory na nový právní rámec, který se 
vztahuje na období ode dne 1. ledna 2022, 
by měla být stanovena pravidla pro 
regulaci toho, jakým způsobem bude určitá 
podpora poskytovaná na víceletém základě 
začleněna do nového právního rámce.

(4) Aby bylo zajištěno, že zemědělci a 
jiní příjemci budou moci v roce 2021 získat 
podporu z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EZZF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), měla by Unie i nadále tuto 
podporu poskytovat po dobu dalších dvou 
let za podmínek stávajícího právního rámce 
na období 2014–2020. Stávající právní 
rámec je stanoven zejména v nařízeních 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/20137 , (EU) č. 1305/20138 , (EU) č. 
1306/20139 , (EU) č. 1307/201310 , (EU) č. 
1308/201311 , (EU) č. 228/201312 , (EU) č. 
229/201313. Navíc k usnadnění přechodu 
ze stávajících režimů podpory na nový 
právní rámec, který se vztahuje na období 
ode dne 1. ledna 2022, by měla být 
stanovena pravidla pro regulaci toho, 
jakým způsobem bude určitá podpora 
poskytovaná na víceletém základě 
začleněna do nového právního rámce.

__________________ __________________
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných 

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných 
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ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 320).

ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 320).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 487).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 487).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 
165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005, (ES) č. 485/2008 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 
165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005, (ES) č. 485/2008 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013 ze dne 17 prosince 
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé 
platby zemědělcům v režimech podpory v 
rámci společné zemědělské politiky a 
kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013 ze dne 17 prosince 
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé 
platby zemědělcům v režimech podpory v 
rámci společné zemědělské politiky a 
kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, 
kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje 
nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. 
L 78, 20.3.2013, s. 23).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, 
kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje 
nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. 
L 78, 20.3.2013, s. 23).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, 
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kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006, (Úř. věst. L 78, 
20.3.2013, s. 41).

kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006, (Úř. věst. L 78, 
20.3.2013, s. 41).

Or. it

Odůvodnění

Dvouleté přechodné období zajišťuje zemědělcům stabilitu a jistotu a umožňuje jim využít 
dostatečně dlouhé období na přizpůsobení se novým pravidlům stanoveným budoucími 
právními předpisy o SZP. Tyto předpisy budou muset být nejdříve provedeny vnitrostátními 
správními orgány pro přípravu strategických plánů, aby se zemědělci mohli připravit na 
novou společnou zemědělskou politiku. Za tímto účelem by měly být uplatněny veškeré úpravy 
ve znění nařízení nezbytné k prodloužení přechodného období až do 31. prosince 2022.

Pozměňovací návrh 113
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Je nezbytné provádět toto nařízení 
v praxi, aby se zajistilo, že zemědělci 
nebudou během přechodného období 
znevýhodněni a budou i nadále dostávat 
pomoc předvídatelným způsobem, aniž by 
se změnily referenční podmínky platné v 
období 2014–2020.

Or. pt

Pozměňovací návrh 114
Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Toto nařízení by mělo členským 
státům poskytnout dostatečné množství 
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času k vytvoření příslušných strategických 
plánů SZP a administrativní struktury 
nezbytné k úspěšnému provedení nového 
právního rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Členské státy a Komise by měly při 
přípravě strategických plánů SZP 
členských států provádět rozsáhlé 
konzultace se zemědělci, dalšími příjemci 
SZP a všemi zúčastněnými stranami, aby 
bylo dosaženo úspěšné modernizace a 
zjednodušení SZP a byly maximalizovány 
jejich příspěvky pro Zelenou dohodu pro 
Evropu a strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“. Práce na přípravě 
strategických plánů SZP členských států 
je třeba provést neprodleně, aby byl 
zemědělcům a dalším příjemcům SZP 
zajištěn hladký přechod do nového 
programového období. 

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Toto nařízení by mělo členským 
státům poskytnout dostatečné množství 
času k vytvoření příslušných 
vnitrostátních strategických plánů a 
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administrativních struktur nezbytných k 
úspěšnému provedení nového právního 
rámce. To by nemělo odrazovat členské 
státy od toho, aby předkládaly příslušné 
vnitrostátní strategické plány včas. Kromě 
toho by všechny vnitrostátní strategické 
plány měly vstoupit v platnost po 
přechodném období a současně. 
Jednotlivé země by za žádných okolností 
neměly uplatňovat odlišná pravidla.

Or. pt

Pozměňovací návrh 117
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejné celkové úrovně ambicí 
v oblasti životního prostředí a klimatu.

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla během přechodného období i 
nadále podporovat rozvoj venkova, by 
členské státy, které potřebují finanční 
prostředky, aby mohly přijímat nové 
právní závazky pro všechna nebo některá 
opatření a z nich vyplývající výdaje v 
souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013, 
měly mít možnost prodloužit své programy 
rozvoje venkova nebo některé ze svých 
regionálních programů rozvoje venkova 
podporované z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) do 
konce přechodného období a financovat 
tyto prodloužené programy z 
odpovídajících rozpočtových přídělů pro 
dotčené období. Ty členské státy, které 
potřebují převést část přidělených 
rozpočtových prostředků z EZFRV pro 
přechodné období, aby mohly přijmout 
nové právní závazky pouze pro některá 
opatření, by měly mít možnost převést část 
přidělených rozpočtových prostředků z 
EZFRV pro přechodné období, které 
nebyly použity na prodloužení jejich 
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programů rozvoje venkova, na finanční 
příděly pro zbývající léta programového 
období v souladu s nařízením Rady 
(EU)…/… [nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2021–
2027]. V souladu s potřebou převést 
veškeré přidělené rozpočtové prostředky z 
EZFRV pro přechodné období by cílem 
prodloužených programů mělo být 
zachování přinejmenším stejné celkové 
úrovně ambicí v oblasti životního prostředí 
a klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Jsme přesvědčeni, že je třeba zajistit flexibilní prodloužení programu rozvoje venkova. V roce 
2021 (v roce prodloužení programu rozvoje venkova) musí existovat příležitost k mobilizaci 
finančních prostředků z nového finančního období (EZFRV) s přihlédnutím ke skutečné 
potřebě finančních prostředků v rámci jednotlivých intervencí programu rozvoje venkova. 
Navrhovaný přístup „všechno nebo nic“ pro převod prostředků EU (mezi obdobími) to 
neumožňuje. Tato možnost by mohla být založena na stávající praxi uplatňované při přechodu 
z období 2007–2013 na období 2014–2020, jak předpokládá článek 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 (17. prosince 2013).

Pozměňovací návrh 118
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 a případně i v roce 
2022 i nadále podporovat rozvoj venkova, 
by členské státy, u nichž existuje riziko, že 
vyčerpají finanční prostředky a nebudou 
schopny přijímat nové právní závazky v 
souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013, 
měly mít možnost prodloužit své programy 
rozvoje venkova nebo některé ze svých 
regionálních programů rozvoje venkova 
podporované z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) do 31. 
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2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejné celkové úrovně ambicí 
v oblasti životního prostředí a klimatu.

prosince 2021 a financovat tyto 
prodloužené programy z odpovídajících 
rozpočtových přídělů pro rok 2021. Cílem 
prodloužených programů by mělo být 
zachování přinejmenším stejné celkové 
úrovně ambicí v oblasti životního prostředí 
a klimatu, a proto požadovat přinejmenším 
stejnou celkovou úroveň výdajů EZFRV 
na opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je předkládán s cílem vyjasnit, že mírou úrovně ambicí v oblasti 
životního prostředí a klimatu by měl být čl. 59 odst. 6 nařízení č. 1305/2013, tj. minimálně 30 
% výdajů EZFRV.

Pozměňovací návrh 119
Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejné celkové úrovně 
ambicí v oblasti životního prostředí a 
klimatu.

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 nebo případně i v 
roce 2022 i nadále podporovat rozvoj 
venkova, by členské státy, u nichž existuje 
riziko, že vyčerpají finanční prostředky a 
nebudou schopny přijímat nové právní 
závazky v souladu s nařízením (EU) č. 
1305/2013, měly mít možnost prodloužit 
své programy rozvoje venkova nebo 
některé regionální programy rozvoje 
venkova podporované z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) během přechodného období a 
financovat tyto prodloužené programy z 
rozpočtových přídělů pro příslušné roky. 
Cílem prodloužených programů by mělo 
být zachování přinejmenším stejného 
procentního podílu výdajů EZFRV na 
ambice v oblasti životního prostředí a 
klimatu.
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Or. en

Odůvodnění

Třebaže návrh Komise týkající se VFR vede k omezení financování rozvoje venkova, ze 
stávajícího znění tohoto přechodného nařízení vyplývá, že celková úroveň výdajů EZFRV na 
ambice v oblasti životního prostředí a klimatu musí být zachována. Je třeba vyjasnit, že 
ambice v oblasti životního prostředí a klimatu musí být stanoveny jako procentní podíl na 
závazcích EZFRV v současném programovém období, a nikoli jako pouhé číselné hodnoty. 
Jinak by musela být opatření pro rozvoj venkova pro přechodné období úplně přepočítána a 
přeprogramována.

Pozměňovací návrh 120
Petros Kokkalis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejné celkové úrovně ambicí 
v oblasti životního prostředí a klimatu.

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla během přechodného období i 
nadále podporovat rozvoj venkova, by 
členské státy, u nichž existuje riziko, že 
vyčerpají finanční prostředky a nebudou 
schopny přijímat nové právní závazky v 
souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013, 
měly mít možnost prodloužit své programy 
rozvoje venkova nebo některé ze svých 
regionálních programů rozvoje venkova 
podporované z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) během 
přechodného období a financovat tyto 
prodloužené programy z odpovídajících 
rozpočtových přídělů pro příslušné roky. 
Cílem prodloužených programů by mělo 
být zachování přinejmenším stejné celkové 
úrovně ambicí v oblasti životního prostředí 
a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejné celkové úrovně ambicí 
v oblasti životního prostředí a klimatu.

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v letech 2021 a 2022 i nadále 
podporovat rozvoj venkova, by členské 
státy, u nichž existuje riziko, že vyčerpají 
finanční prostředky a nebudou schopny 
přijímat nové právní závazky v souladu s 
nařízením (EU) č. 1305/2013, měly mít 
možnost prodloužit své programy rozvoje 
venkova nebo některé ze svých 
regionálních programů rozvoje venkova 
podporované z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) na 
celé přechodné období a financovat tyto 
prodloužené programy z odpovídajících 
rozpočtových přídělů pro odpovídající 
roky. Cílem prodloužených programů by 
mělo být zachování přinejmenším stejné 
celkové úrovně ambicí v oblasti životního 
prostředí a klimatu.

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zajistit možnost prodloužit uplatňování přechodného 
nařízení na dva roky v případě, že nebude včas přijata reforma SZP.

Pozměňovací návrh 122
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
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prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejné celkové úrovně 
ambicí v oblasti životního prostředí a 
klimatu.

prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším procentního podílu výdajů 
EZFRV na ambice v oblasti životního 
prostředí a klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Evropské komise o víceletém finančním rámci obsahuje snížení rozpočtu na rozvoj 
venkova, zatímco stávající návrh nařízení o přechodu naznačuje, že cílem prodlouženého 
programu rozvoje venkova by mělo být zachování přinejmenším stejné celkové úrovně výdajů 
na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Je třeba vyjasnit, že „celkovou úrovní“ se 
rozumí současný podíl výdajů EZFRV použitých na ambice v oblasti životního prostředí a 
klimatu, nikoli celková částka určená na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. V 
opačném případě budou muset členské státy svůj program rozvoje venkova znovu přepočítat, 
přeprogramovat a znovu vyvážit.

Pozměňovací návrh 123
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
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programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejné celkové úrovně 
ambicí v oblasti životního prostředí a 
klimatu.

programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejného podílu výdajů 
EZFRV v oblasti životního prostředí a 
klimatu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 124
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejné celkové úrovně 
ambicí v oblasti životního prostředí a 
klimatu.

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejného podílu výdajů 
EZFRV v oblasti životního prostředí a 
klimatu.

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné objasnit význam pojmu „celková úroveň ambicí“.

Pozměňovací návrh 125
Ivan David
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejné celkové úrovně ambicí 
v oblasti životního prostředí a klimatu.

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 a v roce 2022 i nadále 
podporovat rozvoj venkova, by členské 
státy, u nichž existuje riziko, že vyčerpají 
finanční prostředky a nebudou schopny 
přijímat nové právní závazky v souladu s 
nařízením (EU) č. 1305/2013, měly mít 
možnost prodloužit své programy rozvoje 
venkova nebo některé ze svých 
regionálních programů rozvoje venkova 
podporované z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) do 31. 
prosince 2021 a financovat tyto 
prodloužené programy z odpovídajících 
rozpočtových přídělů pro rok 2021. Cílem 
prodloužených programů by mělo být 
zachování přinejmenším stejné celkové 
úrovně ambicí v oblasti životního prostředí 
a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v roce 2021 i nadále podporovat 
rozvoj venkova, by členské státy, u nichž 
existuje riziko, že vyčerpají finanční 
prostředky a nebudou schopny přijímat 
nové právní závazky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1305/2013, měly mít možnost 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé ze svých regionálních 
programů rozvoje venkova podporované z 
Evropského zemědělského fondu pro 

(5) S ohledem na skutečnost, že Unie 
by měla v letech 2021, 2022 a 2023 i 
nadále podporovat rozvoj venkova, by 
členské státy, u nichž existuje riziko, že 
vyčerpají finanční prostředky a nebudou 
schopny přijímat nové právní závazky v 
souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013, 
měly mít možnost prodloužit své programy 
rozvoje venkova nebo některé ze svých 
regionálních programů rozvoje venkova 
podporované z Evropského zemědělského 
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rozvoj venkova (EZFRV) do 31. prosince 
2021 a financovat tyto prodloužené 
programy z odpovídajících rozpočtových 
přídělů pro rok 2021. Cílem prodloužených 
programů by mělo být zachování 
přinejmenším stejné celkové úrovně ambicí 
v oblasti životního prostředí a klimatu.

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) do 31. 
prosince 2021 a financovat tyto 
prodloužené programy z odpovídajících 
rozpočtových přídělů pro rok 2021. Cílem 
prodloužených programů by mělo být 
zachování přinejmenším stejné celkové 
úrovně ambicí v oblasti životního prostředí 
a klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k tomu, že některé 
členské státy mohou stále mít prostředky 
poskytnuté Unií v předchozích letech, měly 
by mít členské státy rovněž možnost své 
programy pro rozvoj venkova nebo některé 
ze svých regionálních programů rozvoje 
venkova neprodlužovat. Tyto členské státy 
by měly mít možnost v souladu s nařízením 
Rady (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021–2027]14 převést přidělené rozpočtové 
prostředky z EZFRV na rok 2021 nebo část 
přidělených rozpočtových prostředků z 
EZFRV odpovídající regionálním 
programům rozvoje venkova, které nebyly 
prodlouženy, na finanční příděly na období 
2022 až 2025.

(6) Vzhledem k tomu, že některé 
členské státy mohou stále mít prostředky 
poskytnuté Unií v předchozích letech, měly 
by mít členské státy rovněž možnost své 
programy pro rozvoj venkova nebo některé 
ze svých regionálních programů rozvoje 
venkova neprodlužovat nebo podle potřeby 
doplnit zbývající prostředky částí z 
přidělených prostředků na léta 
přechodného období. Tyto členské státy by 
měly mít možnost v souladu s nařízením 
Rady (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021–2027]14 převést přidělené rozpočtové 
prostředky z EZFRV na roky přechodného 
období nebo část přidělených rozpočtových 
prostředků z EZFRV, které nebyly použity 
na prodloužení jejich programů rozvoje 
venkova, na finanční příděly na zbývající 
léta programového období.

__________________ __________________
14 Nařízení VFR Úř. věst. L , , p. . 14 Nařízení VFR Úř. věst. L , , s. .

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k tomu, že některé 
členské státy mohou stále mít prostředky 
poskytnuté Unií v předchozích letech, měly 
by mít členské státy rovněž možnost své 
programy pro rozvoj venkova nebo některé 
ze svých regionálních programů rozvoje 
venkova neprodlužovat. Tyto členské státy 
by měly mít možnost v souladu s nařízením 
Rady (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021–2027]14 převést přidělené rozpočtové 
prostředky z EZFRV na rok 2021 nebo část 
přidělených rozpočtových prostředků z 
EZFRV odpovídající regionálním 
programům rozvoje venkova, které nebyly 
prodlouženy, na finanční příděly na období 
2022 až 2025.

(6) Vzhledem k tomu, že některé 
členské státy mohou stále mít prostředky 
poskytnuté Unií v předchozích letech, měly 
by mít členské státy rovněž možnost své 
programy pro rozvoj venkova nebo některé 
ze svých regionálních programů rozvoje 
venkova neprodlužovat. Tyto členské státy 
by měly mít možnost v souladu s nařízením 
Rady (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021–2027]14 převést přidělené rozpočtové 
prostředky z EZFRV na rok 2021 nebo 
2022 nebo část přidělených rozpočtových 
prostředků z EZFRV odpovídající 
regionálním programům rozvoje venkova, 
které nebyly prodlouženy, na finanční 
příděly na období 2022 až 2025 nebo 
případně na období 2023 až 2025.

__________________ __________________
14 Nařízení VFR Úř. věst. L , , p.. . 14 Nařízení VFR Úř. věst. L , , s. .

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zajistit možnost prodloužit uplatňování přechodného 
nařízení na dva roky v případě, že nebude včas přijata reforma SZP.

Pozměňovací návrh 129
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k tomu, že některé 
členské státy mohou stále mít prostředky 

(6) Vzhledem k tomu, že některé 
členské státy mohou stále mít prostředky 
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poskytnuté Unií v předchozích letech, měly 
by mít členské státy rovněž možnost své 
programy pro rozvoj venkova nebo některé 
ze svých regionálních programů rozvoje 
venkova neprodlužovat. Tyto členské státy 
by měly mít možnost v souladu s nařízením 
Rady (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021–2027]14 převést přidělené rozpočtové 
prostředky z EZFRV na rok 2021 nebo část 
přidělených rozpočtových prostředků z 
EZFRV odpovídající regionálním 
programům rozvoje venkova, které nebyly 
prodlouženy, na finanční příděly na období 
2022 až 2025.

poskytnuté Unií v předchozích letech, měly 
by mít členské státy rovněž možnost své 
programy pro rozvoj venkova nebo některé 
ze svých regionálních programů rozvoje 
venkova neprodlužovat. Tyto členské státy 
by měly mít možnost v souladu s nařízením 
Rady (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021–2027]14 převést přidělené rozpočtové 
prostředky z EZFRV na roky 2021 a 2022 
nebo část přidělených rozpočtových 
prostředků z EZFRV odpovídající 
regionálním programům rozvoje venkova, 
které nebyly prodlouženy, na finanční 
příděly na období 2023 až 2025.

__________________ __________________
14 Nařízení VFR Úř. věst. L , , p. . 14 Nařízení VFR Úř. věst. L , , s. .

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k tomu, že některé 
členské státy mohou stále mít prostředky 
poskytnuté Unií v předchozích letech, měly 
by mít členské státy rovněž možnost své 
programy pro rozvoj venkova nebo některé 
ze svých regionálních programů rozvoje 
venkova neprodlužovat. Tyto členské státy 
by měly mít možnost v souladu s nařízením 
Rady (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021–2027]14 převést přidělené rozpočtové 
prostředky z EZFRV na rok 2021 nebo část 
přidělených rozpočtových prostředků z 
EZFRV odpovídající regionálním 
programům rozvoje venkova, které nebyly 
prodlouženy, na finanční příděly na období 
2022 až 2025.

(6) Vzhledem k tomu, že některé 
členské státy mohou stále mít prostředky 
poskytnuté Unií v předchozích letech, měly 
by mít členské státy rovněž možnost své 
programy pro rozvoj venkova nebo některé 
ze svých regionálních programů rozvoje 
venkova neprodlužovat. Tyto členské státy 
by měly mít možnost v souladu s nařízením 
Rady (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021–2027]14 převést přidělené rozpočtové 
prostředky z EZFRV na roky 2021, 2022 a 
2023 nebo část přidělených rozpočtových 
prostředků z EZFRV odpovídající 
regionálním programům rozvoje venkova, 
které nebyly prodlouženy, na finanční 
příděly na období 2024 až 2025.
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__________________ __________________
14 Nařízení VFR Úř. věst. L , , p. . 14 Nařízení VFR Úř. věst. L , , s. .

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby Komise mohla provést 
nezbytné finanční plánování a odpovídající 
úpravy ročních rozpisů týkajících se 
podpory Unie stanovených v příloze 
nařízení (EU) č. 1305/2013, měly by 
členské státy Komisi bezprostředně po 
vstupu tohoto nařízení v platnost oznámit, 
zda se rozhodly své programy rozvoje 
venkova prodloužit, a v případě 
regionálních programů rozvoje venkova, 
které z těchto programů se rozhodly 
prodloužit, a následně odpovídající výši 
rozpočtových prostředků na rok 2021, 
které nebudou převedeny do následujících 
let.

(7) Aby Komise mohla provést 
nezbytné finanční plánování a odpovídající 
úpravy ročních rozpisů týkajících se 
podpory Unie stanovených v příloze 
nařízení (EU) č. 1305/2013, měly by 
členské státy Komisi bezprostředně po 
vstupu tohoto nařízení v platnost oznámit, 
zda se rozhodly své programy rozvoje 
venkova prodloužit, a v případě 
regionálních programů rozvoje venkova, 
které z těchto programů se rozhodly 
prodloužit, a zda mají v úmyslu doplnit 
zbývající prostředky zčásti z prostředků 
přidělených na předchozí rozpočty a 
následně odpovídající výši rozpočtových 
prostředků na roky v rámci přechodného 
období, které nebudou převedeny do 
následujících let.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby Komise mohla provést (7) Aby Komise mohla provést 
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nezbytné finanční plánování a odpovídající 
úpravy ročních rozpisů týkajících se 
podpory Unie stanovených v příloze 
nařízení (EU) č. 1305/2013, měly by 
členské státy Komisi bezprostředně po 
vstupu tohoto nařízení v platnost oznámit, 
zda se rozhodly své programy rozvoje 
venkova prodloužit, a v případě 
regionálních programů rozvoje venkova, 
které z těchto programů se rozhodly 
prodloužit, a následně odpovídající výši 
rozpočtových prostředků na rok 2021, 
které nebudou převedeny do následujících 
let.

nezbytné finanční plánování a odpovídající 
úpravy ročních rozpisů týkajících se 
podpory Unie stanovených v příloze 
nařízení (EU) č. 1305/2013, měly by 
členské státy Komisi bezprostředně po 
vstupu tohoto nařízení v platnost oznámit, 
zda se rozhodly své programy rozvoje 
venkova prodloužit, a v případě 
regionálních programů rozvoje venkova, 
které z těchto programů se rozhodly 
prodloužit, a následně odpovídající výši 
rozpočtových prostředků na roky v rámci 
přechodného období, které nebudou 
převedeny do následujících let.

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zajistit možnost prodloužit uplatňování přechodného 
nařízení na dva roky v případě, že nebude včas přijata reforma SZP.

Pozměňovací návrh 133
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby Komise mohla provést 
nezbytné finanční plánování a odpovídající 
úpravy ročních rozpisů týkajících se 
podpory Unie stanovených v příloze 
nařízení (EU) č. 1305/2013, měly by 
členské státy Komisi bezprostředně po 
vstupu tohoto nařízení v platnost oznámit, 
zda se rozhodly své programy rozvoje 
venkova prodloužit, a v případě 
regionálních programů rozvoje venkova, 
které z těchto programů se rozhodly 
prodloužit, a následně odpovídající výši 
rozpočtových prostředků na rok 2021, 
které nebudou převedeny do následujících 
let.

(7) Aby Komise mohla provést 
nezbytné finanční plánování a odpovídající 
úpravy ročních rozpisů týkajících se 
podpory Unie stanovených v příloze 
nařízení (EU) č. 1305/2013, měly by 
členské státy Komisi bezprostředně po 
vstupu tohoto nařízení v platnost oznámit, 
zda se rozhodly své programy rozvoje 
venkova prodloužit, a v případě 
regionálních programů rozvoje venkova, 
které z těchto programů se rozhodly 
prodloužit, a následně odpovídající výši 
rozpočtových prostředků na roky 2021, 
2022 a 2023, které nebudou převedeny do 
následujících let.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby Komise mohla provést 
nezbytné finanční plánování a odpovídající 
úpravy ročních rozpisů týkajících se 
podpory Unie stanovených v příloze 
nařízení (EU) č. 1305/2013, měly by 
členské státy Komisi bezprostředně po 
vstupu tohoto nařízení v platnost oznámit, 
zda se rozhodly své programy rozvoje 
venkova prodloužit, a v případě 
regionálních programů rozvoje venkova, 
které z těchto programů se rozhodly 
prodloužit, a následně odpovídající výši 
rozpočtových prostředků na rok 2021, 
které nebudou převedeny do následujících 
let.

(7) Aby Komise mohla provést 
nezbytné finanční plánování a odpovídající 
úpravy ročních rozpisů týkajících se 
podpory Unie stanovených v příloze 
nařízení (EU) č. 1305/2013, měly by 
členské státy Komisi bezprostředně po 
vstupu tohoto nařízení v platnost oznámit, 
zda se rozhodly své programy rozvoje 
venkova prodloužit, a v případě 
regionálních programů rozvoje venkova, 
které z těchto programů se rozhodly 
prodloužit, a následně odpovídající výši 
rozpočtových prostředků na roky 2021 a 
2022, které nebudou převedeny do 
následujících let.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Členské státy, které se rozhodnou 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
nebo některé programy rozvoje venkova 
podporované z EZFRV, jak je stanoveno v 
čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, do 31. 
prosince 2022, by měly mít možnost 
kompenzovat jakékoli snížení svých 
celkových přídělů z EZFRV na příští 
období VFR odpovídajícím navýšením 
vnitrostátního spolufinancování. Členské 
státy by rovněž měly mít možnost 
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přizpůsobit v případě potřeby svá 
environmentální opatření přijatá podle 
nařízení (EU) č. 1305/2013.

Or. pl

Pozměňovací návrh 136
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví 
společná pravidla použitelná na EZFRV a 
některé další fondy, které provádí svou 
činnost ve společném rámci. Uvedené 
nařízení by se mělo i nadále vztahovat na 
programy podporované z EZFRV na 
programové období 2014–2020, jakož i na 
programy podporované z EZFRV, u nichž 
se členské státy rozhodly prodloužit toto 
období do 31. prosince 2021. V případě 
uvedených členských států by členské státy 
a Komise měly pro provádění podpory 
poskytované z EZFRV pro programové 
období 2021 nadále používat dohodu o 
partnerství vypracovanou pro období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2020 v souladu 
s nařízením (EU) č. 1303/2013.

(8) Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví 
společná pravidla použitelná na EZFRV a 
některé další fondy, které provádí svou 
činnost ve společném rámci. Uvedené 
nařízení by se mělo i nadále vztahovat na 
programy podporované z EZFRV na 
programové období 2014–2020, jakož i na 
programy podporované z EZFRV, u nichž 
se členské státy rozhodly prodloužit toto 
období do 31. prosince 2022. V případě 
uvedených členských států by členské státy 
a Komise měly pro provádění podpory 
poskytované z EZFRV pro programové 
období 2022 nadále používat dohodu o 
partnerství vypracovanou pro období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2020 v souladu 
s nařízením (EU) č. 1303/2013.

Or. pl

Pozměňovací návrh 137
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví 
společná pravidla použitelná na EZFRV a 
některé další fondy, které provádí svou 

(8) Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví 
společná pravidla použitelná na EZFRV a 
některé další fondy, které provádí svou 
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činnost ve společném rámci. Uvedené 
nařízení by se mělo i nadále vztahovat na 
programy podporované z EZFRV na 
programové období 2014–2020, jakož i na 
programy podporované z EZFRV, u nichž 
se členské státy rozhodly prodloužit toto 
období do 31. prosince 2021. V případě 
uvedených členských států by členské státy 
a Komise měly pro provádění podpory 
poskytované z EZFRV pro programové 
období 2021 nadále používat dohodu o 
partnerství vypracovanou pro období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2020 v souladu 
s nařízením (EU) č. 1303/2013.

činnost ve společném rámci. Uvedené 
nařízení by se mělo i nadále vztahovat na 
programy podporované z EZFRV na 
programové období 2014–2020, jakož i na 
programy podporované z EZFRV, u nichž 
se členské státy rozhodly prodloužit toto 
období do 31. prosince 2022. V případě 
uvedených členských států by členské státy 
a Komise měly pro provádění podpory 
poskytované z EZFRV pro programové 
období 2021 nadále používat dohodu o 
partnerství vypracovanou pro období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2020 v souladu 
s nařízením (EU) č. 1303/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví 
společná pravidla použitelná na EZFRV a 
některé další fondy, které provádí svou 
činnost ve společném rámci. Uvedené 
nařízení by se mělo i nadále vztahovat na 
programy podporované z EZFRV na 
programové období 2014–2020, jakož i na 
programy podporované z EZFRV, u nichž 
se členské státy rozhodly prodloužit toto 
období do 31. prosince 2021. V případě 
uvedených členských států by členské státy 
a Komise měly pro provádění podpory 
poskytované z EZFRV pro programové 
období 2021 nadále používat dohodu o 
partnerství vypracovanou pro období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2020 v souladu 
s nařízením (EU) č. 1303/2013.

(8) Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví 
společná pravidla použitelná na EZFRV a 
některé další fondy, které provádí svou 
činnost ve společném rámci. Uvedené 
nařízení by se mělo i nadále vztahovat na 
programy podporované z EZFRV na 
programové období 2014–2020, jakož i na 
programy podporované z EZFRV, u nichž 
se členské státy rozhodly prodloužit toto 
období do 31. prosince 2023. V případě 
uvedených členských států by členské státy 
a Komise měly pro provádění podpory 
poskytované z EZFRV pro programové 
období 2021 nadále používat dohodu o 
partnerství vypracovanou pro období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2020 v souladu 
s nařízením (EU) č. 1303/2013.

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1310/201315 a nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
807/201416 stanoví, že výdaje na některé 
dlouhodobé závazky přijaté podle 
některých předpisů, kterými se poskytovala 
podpora rozvoje venkova před nařízením 
(EU) č. 1305/2013, by měly být za určitých 
podmínek v programovém období 2014–
2020 nadále hrazeny z EZFRV. Tyto 
výdaje by rovněž měly být nadále 
způsobilé po dobu trvání příslušného 
právního závazku za stejných podmínek v 
programovém roce 2021. V zájmu právní 
jasnosti a jistoty by mělo být rovněž 
upřesněno, že právní závazky přijaté v 
rámci opatření odpovídajících opatřením 
nařízení (EU) č. 1305/2013, na něž se 
vztahuje integrovaný administrativní a 
kontrolní systém, by měly podléhat tomuto 
integrovanému administrativnímu a 
kontrolnímu systému, a že platby 
související s těmito právními závazky musí 
být provedeny v období od 1. prosince do 
30. června následujícího kalendářního 
roku.

(10) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1310/201315 a nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
807/201416 stanoví, že výdaje na některé 
dlouhodobé závazky přijaté podle 
některých předpisů, kterými se poskytovala 
podpora rozvoje venkova před nařízením 
(EU) č. 1305/2013, by měly být za určitých 
podmínek v programovém období 2014–
2020 nadále hrazeny z EZFRV. Tyto 
výdaje by rovněž měly být nadále 
způsobilé po dobu trvání příslušného 
právního závazku za stejných podmínek v 
programových letech 2021 a 2022. V 
zájmu právní jasnosti a jistoty by mělo být 
rovněž upřesněno, že právní závazky 
přijaté v rámci opatření odpovídajících 
opatřením nařízení (EU) č. 1305/2013, na 
něž se vztahuje integrovaný administrativní 
a kontrolní systém, by měly podléhat 
tomuto integrovanému administrativnímu a 
kontrolnímu systému, a že platby 
související s těmito právními závazky musí 
být provedeny v období od 1. prosince do 
30. června následujícího kalendářního 
roku.

__________________ __________________
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví některá přechodná 
ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a 
jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se 
mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 
1308/2013, pokud jde o jejich použití v 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví některá přechodná 
ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a 
jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se 
mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 
1308/2013, pokud jde o jejich použití v 
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roce 2014, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 
865).

roce 2014, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 
865).

16 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 
(Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1).

16 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 
(Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1310/201315 a nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
807/201416 stanoví, že výdaje na některé 
dlouhodobé závazky přijaté podle 
některých předpisů, kterými se poskytovala 
podpora rozvoje venkova před nařízením 
(EU) č. 1305/2013, by měly být za určitých 
podmínek v programovém období 2014–
2020 nadále hrazeny z EZFRV. Tyto 
výdaje by rovněž měly být nadále 
způsobilé po dobu trvání příslušného 
právního závazku za stejných podmínek v 
programovém roce 2021. V zájmu právní 
jasnosti a jistoty by mělo být rovněž 
upřesněno, že právní závazky přijaté v 
rámci opatření odpovídajících opatřením 
nařízení (EU) č. 1305/2013, na něž se 
vztahuje integrovaný administrativní a 
kontrolní systém, by měly podléhat tomuto 
integrovanému administrativnímu a 
kontrolnímu systému, a že platby 
související s těmito právními závazky musí 
být provedeny v období od 1. prosince do 

(10) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1310/201315 a nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
807/201416 stanoví, že výdaje na některé 
dlouhodobé závazky přijaté podle 
některých předpisů, kterými se poskytovala 
podpora rozvoje venkova před nařízením 
(EU) č. 1305/2013, by měly být za určitých 
podmínek v programovém období 2014–
2020 nadále hrazeny z EZFRV. Tyto 
výdaje by rovněž měly být nadále 
způsobilé po dobu trvání příslušného 
právního závazku za stejných podmínek v 
programových letech 2021 a 2022. V 
zájmu právní jasnosti a jistoty by mělo být 
rovněž upřesněno, že právní závazky 
přijaté v rámci opatření odpovídajících 
opatřením nařízení (EU) č. 1305/2013, na 
něž se vztahuje integrovaný administrativní 
a kontrolní systém, by měly podléhat 
tomuto integrovanému administrativnímu a 
kontrolnímu systému, a že platby 
související s těmito právními závazky musí 
být provedeny v období od 1. prosince do 
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30. června následujícího kalendářního 
roku.

30. června následujícího kalendářního 
roku.

__________________ __________________
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví některá přechodná 
ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a 
jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se 
mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 
1308/2013, pokud jde o jejich použití v 
roce 2014, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 
865).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví některá přechodná 
ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a 
jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se 
mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 
1308/2013, pokud jde o jejich použití v 
roce 2014, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 
865).

16 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 
(Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1).

16 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 
(Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1).

Or. pl

Pozměňovací návrh 141
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1310/201315 a nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
807/201416 stanoví, že výdaje na některé 
dlouhodobé závazky přijaté podle 
některých předpisů, kterými se poskytovala 
podpora rozvoje venkova před nařízením 

(10) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1310/201315 a nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
807/201416 stanoví, že výdaje na některé 
dlouhodobé závazky přijaté podle 
některých předpisů, kterými se poskytovala 
podpora rozvoje venkova před nařízením 



PE648.383v01-00 32/129 AM\1199799CS.docx

CS

(EU) č. 1305/2013, by měly být za určitých 
podmínek v programovém období 2014–
2020 nadále hrazeny z EZFRV. Tyto 
výdaje by rovněž měly být nadále 
způsobilé po dobu trvání příslušného 
právního závazku za stejných podmínek v 
programovém roce 2021. V zájmu právní 
jasnosti a jistoty by mělo být rovněž 
upřesněno, že právní závazky přijaté v 
rámci opatření odpovídajících opatřením 
nařízení (EU) č. 1305/2013, na něž se 
vztahuje integrovaný administrativní a 
kontrolní systém, by měly podléhat tomuto 
integrovanému administrativnímu a 
kontrolnímu systému, a že platby 
související s těmito právními závazky musí 
být provedeny v období od 1. prosince do 
30. června následujícího kalendářního 
roku.

(EU) č. 1305/2013, by měly být za určitých 
podmínek v programovém období 2014–
2020 nadále hrazeny z EZFRV. Tyto 
výdaje by rovněž měly být nadále 
způsobilé po dobu trvání příslušného 
právního závazku za stejných podmínek v 
programových letech 2021, 2022 a 2023. 
V zájmu právní jasnosti a jistoty by mělo 
být rovněž upřesněno, že právní závazky 
přijaté v rámci opatření odpovídajících 
opatřením nařízení (EU) č. 1305/2013, na 
něž se vztahuje integrovaný administrativní 
a kontrolní systém, by měly podléhat 
tomuto integrovanému administrativnímu a 
kontrolnímu systému, a že platby 
související s těmito právními závazky musí 
být provedeny v období od 1. prosince do 
30. června následujícího kalendářního 
roku.

__________________ __________________
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví některá přechodná 
ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a 
jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se 
mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 
1308/2013, pokud jde o jejich použití v 
roce 2014, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 
865).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví některá přechodná 
ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a 
jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se 
mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 
1308/2013, pokud jde o jejich použití v 
roce 2014, (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 
865).

16 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 
(Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1).

16 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se doplňují některá ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a 
kterým se zavádějí přechodná ustanovení, 
(Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem k tomu, že strategické 
plány SZP, které mají být připraveny 
členskými státy v souladu s novým 
právním rámcem, budou použitelné ode 
dne 1. ledna 2022, měla by být stanovena 
přechodná pravidla pro regulaci přechodu 
ze stávajících režimů podpory na nový 
právní rámec, zejména nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU)…/… 
18[nařízení o strategickém plánu SZP].

(14) Vzhledem k tomu, že strategické 
plány SZP, které mají být připraveny 
členskými státy v souladu s novým 
právním rámcem, budou použitelné ode 
dne 1. ledna 2023, měla by být stanovena 
přechodná pravidla pro regulaci přechodu 
ze stávajících režimů podpory na nový 
právní rámec, zejména nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU)…/… 
18[nařízení o strategickém plánu SZP].

__________________ __________________
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) …/… [strategická plán SZP] (Úř. 
věst. L …, …, s. …).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) …/… [strategický plán SZP] (Úř. 
věst. L …, …, s. …).

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem k tomu, že strategické 
plány SZP, které mají být připraveny 
členskými státy v souladu s novým 
právním rámcem, budou použitelné ode 
dne 1. ledna 2022, měla by být stanovena 
přechodná pravidla pro regulaci přechodu 
ze stávajících režimů podpory na nový 
právní rámec, zejména nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU)…/… 
18[nařízení o strategickém plánu SZP].

(14) Vzhledem k tomu, že strategické 
plány SZP, které mají být připraveny 
členskými státy v souladu s novým 
právním rámcem, budou použitelné ode 
dne 1. ledna 2024, měla by být stanovena 
přechodná pravidla pro regulaci přechodu 
ze stávajících režimů podpory na nový 
právní rámec, zejména nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU)…/… 
18[nařízení o strategickém plánu SZP].
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__________________ __________________
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) …/… [strategická plán SZP] (Úř. 
věst. L …, …, s. …).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) …/… [strategický plán SZP] (Úř. 
věst. L …, …, s. …).

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Jérémy Decerle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Přechodná pravidla podle tohoto 
nařízení mají umožnit prodloužení 
aktuálně platných opatření. Během 
přechodného období a s cílem co nejlépe 
předvídat provádění budoucího 
obnoveného právního rámce pro SZP by 
členské státy měly ve své práci a při 
konzultacích týkajících se prognózy 
budoucích vnitrostátních strategických 
plánů raději přemýšlet o nových 
nástrojích a zejména o možnosti pro nová 
odvětví, jak vytvářet operační programy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví 
pravidla pro společnou organizaci 
zemědělských trhů a v článcích 29 až 60 
uvádí některé režimy podpory. Tyto režimy 
podpory by měly být začleněny do 
budoucích strategických plánů SZP 

(16) Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví 
pravidla pro společnou organizaci 
zemědělských trhů a v článcích 29 až 60 
uvádí některé režimy podpory. Tyto režimy 
podpory by měly být začleněny do 
budoucích strategických plánů SZP 
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členských států jako odvětvové intervence 
podle čl. 39 písm. a) až e) nařízení 
(EU).../... [nařízení o strategických plánech 
SZP]. Pro zajištění soudržnosti, kontinuity 
a plynulého přechodu mezi uvedenými 
režimy podpory podle nařízení (EU) č. 
1308/2013 a odvětvovými typy intervencí 
podle nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] by měla být 
stanovena pravidla týkající se doby trvání 
každého z těchto režimů podpory s 
ohledem na datum, k němuž budou mít 
strategické plány SZP členských států 
právní účinky.

členských států jako odvětvové intervence 
podle čl. 39 písm. a) až e) nařízení 
(EU).../... [nařízení o strategických plánech 
SZP]. Pro zajištění soudržnosti, kontinuity 
a plynulého přechodu mezi uvedenými 
režimy podpory podle nařízení (EU) č. 
1308/2013 a odvětvovými typy intervencí 
podle nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] by měla být 
stanovena pravidla týkající se doby trvání 
každého z těchto režimů podpory.

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by být umožněno, aby stávající odvětvové programy pokračovaly až do data původně 
plánovaného dokončení s cílem zaručit producentům právní jistotu.

Pozměňovací návrh 146
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Zemědělci jsou čím dál více 
vystaveni rizikům kolísání příjmů, 
částečně kvůli intenzivnějšímu působení 
na trhu a částečně kvůli extrémním 
meteorologickým jevům a častým 
sanitárním i fytosanitárním krizím, které 
se dotýkají hospodářských zvířat a 
agronomického dědictví Unie. V zájmu 
zmírnění dopadů kolísání příjmů tím, že 
se zemědělci budou podporovat ve spoření 
během dobrých let, aby se vyrovnali se 
špatnými roky, by vnitrostátní daňová 
opatření, podle nichž se na základě 
víceletého období vypočítává základ daně 
z příjmu uplatňovaný na zemědělce, měla 
být osvobozena od uplatňování pravidel 
státní podpory.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud jde o režim podpory v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv, 
stávající pracovní programy vypracované 
na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 
31. března 2021 by měly být prodlouženy 
do dne 31. prosince 2021. U režimů 
podpory v odvětví ovoce a zeleniny by 
měla být stanovena pravidla týkající se 
změny nebo nahrazení operačních 
programů.

(17) Pokud jde o režim podpory v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv, 
stávající pracovní programy vypracované 
na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 
31. března 2021 by měly být prodlouženy 
do dne 31. prosince 2021. U režimů 
podpory v odvětví ovoce a zeleniny by 
měla být stanovena pravidla týkající se 
změny nebo nahrazení operačních 
programů. Uznané organizace producentů 
v odvětví ovoce a zeleniny by také měly 
mít možnost zachovat operační program 
až do jeho ukončení.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud jde o režim podpory v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv, 
stávající pracovní programy vypracované 
na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 
31. března 2021 by měly být prodlouženy 
do dne 31. prosince 2021. U režimů 
podpory v odvětví ovoce a zeleniny by 
měla být stanovena pravidla týkající se 
změny nebo nahrazení operačních 
programů.

(17) Pokud jde o režim podpory v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv, 
stávající pracovní programy vypracované 
na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 
31. března 2021 by měly být prodlouženy 
do dne 31. prosince 2021. U režimů 
podpory v odvětví ovoce a zeleniny by 
měla být stanovena pravidla týkající se 
dobrovolné změny nebo dobrovolného 
nahrazení operačních programů.
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Or. fr

Odůvodnění

Je třeba, aby členské státy mohly uznaným organizacím producentů navrhnout, že operační 
program, jehož platnost vyprší po 31. prosinci 2021, může být zachován až do konce svého 
skončení, jak tomu bylo během předchozího přechodného období.

Pozměňovací návrh 149
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud jde o režim podpory v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv, 
stávající pracovní programy vypracované 
na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 
31. března 2021 by měly být prodlouženy 
do dne 31. prosince 2021. U režimů 
podpory v odvětví ovoce a zeleniny by 
měla být stanovena pravidla týkající se 
změny nebo nahrazení operačních 
programů.

(17) Pokud jde o režim podpory v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv, 
stávající pracovní programy vypracované 
na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 
31. března 2021 by měly být prodlouženy 
do dne 31. prosince 2021 a 2022. U režimů 
podpory v odvětví ovoce a zeleniny by 
měla být stanovena pravidla týkající se 
změny nebo nahrazení operačních 
programů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 150
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud jde o režim podpory v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv, 
stávající pracovní programy vypracované 
na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 
31. března 2021 by měly být prodlouženy 
do dne 31. prosince 2021. U režimů 
podpory v odvětví ovoce a zeleniny by 
měla být stanovena pravidla týkající se 

(17) Pokud jde o režim podpory v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv, 
stávající pracovní programy vypracované 
na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 
31. března 2021 by měly být prodlouženy 
do dne 31. prosince 2022. U režimů 
podpory v odvětví ovoce a zeleniny by 
měla být stanovena pravidla týkající se 
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změny nebo nahrazení operačních 
programů.

změny nebo nahrazení operačních 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud jde o režim podpory v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv, 
stávající pracovní programy vypracované 
na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 
31. března 2021 by měly být prodlouženy 
do dne 31. prosince 2021. U režimů 
podpory v odvětví ovoce a zeleniny by 
měla být stanovena pravidla týkající se 
změny nebo nahrazení operačních 
programů.

(17) Pokud jde o režim podpory v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv, 
stávající pracovní programy vypracované 
na období ode dne 1. dubna 2018 do dne 
31. března 2021 by měly být prodlouženy 
do dne 31. prosince 2023. U režimů 
podpory v odvětví ovoce a zeleniny by 
měla být stanovena pravidla týkající se 
změny nebo nahrazení operačních 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zajistit kontinuitu, pokud 
jde o režimy podpory v odvětví vína a v 
odvětví včelařství, je třeba stanovit 
pravidla, která umožní pokračovat v 
provádění těchto režimů podpory až do 
konce jejich příslušných programových 
období. V tomto období by se některá 
ustanovení nařízení (EU) č. 1306/2013 ve 
vztahu k výdajům a platbám 
uskutečněným na operace prováděné 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 měla 

(18) S cílem zajistit kontinuitu, pokud 
jde o režimy podpory v odvětví vína a v 
odvětví včelařství, je třeba stanovit 
pravidla, která umožní pokračovat v 
provádění těchto režimů podpory až do 
konce jejich příslušných programových 
období. Kromě toho by mělo být 
umožněno, aby závazky přijaté před 16. 
říjnem 2023 mohly být i po tomto datu 
nadále placeny.
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nadále používat po 31. prosinci 2021 a až 
do ukončení těchto režimů podpory.

Or. fr

Odůvodnění

V důsledku stávajícího ustanovení by došlo k velké právní nejistotě příjemců a platebních 
agentur, protože stanoví, že operace zahájené během aktuálního programového období budou 
placeny podle pravidel budoucí SZP.

Pozměňovací návrh 153
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zajistit kontinuitu, pokud 
jde o režimy podpory v odvětví vína a v 
odvětví včelařství, je třeba stanovit 
pravidla, která umožní pokračovat v 
provádění těchto režimů podpory až do 
konce jejich příslušných programových 
období. V tomto období by se některá 
ustanovení nařízení (EU) č. 1306/2013 ve 
vztahu k výdajům a platbám uskutečněným 
na operace prováděné podle nařízení (EU) 
č. 1308/2013 měla nadále používat po 31. 
prosinci 2021 a až do ukončení těchto 
režimů podpory.

(18) S cílem zajistit kontinuitu, pokud 
jde o režimy podpory v odvětví ovoce a 
zeleniny, v odvětví vína a v odvětví 
včelařství, je třeba stanovit pravidla, která 
umožní pokračovat v provádění těchto 
režimů podpory až do konce jejich 
příslušných programových období. V 
tomto období by se některá ustanovení 
nařízení (EU) č. 1306/2013 ve vztahu k 
výdajům a platbám uskutečněným na 
operace prováděné podle nařízení (EU) č. 
1308/2013 měla nadále používat po 31. 
prosinci 2021 a až do ukončení těchto 
režimů podpory a operačních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zajistit kontinuitu, pokud (18) S cílem zajistit kontinuitu, pokud 
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jde o režimy podpory v odvětví vína a v 
odvětví včelařství, je třeba stanovit 
pravidla, která umožní pokračovat v 
provádění těchto režimů podpory až do 
konce jejich příslušných programových 
období. V tomto období by se některá 
ustanovení nařízení (EU) č. 1306/2013 ve 
vztahu k výdajům a platbám uskutečněným 
na operace prováděné podle nařízení (EU) 
č. 1308/2013 měla nadále používat po 31. 
prosinci 2021 a až do ukončení těchto 
režimů podpory.

jde o režimy podpory v odvětvích vína, 
včelařství a ovoce a zeleniny, je třeba 
stanovit pravidla, která umožní pokračovat 
v provádění těchto režimů podpory až do 
konce jejich příslušných programových 
období. V tomto období by se některá 
ustanovení nařízení (EU) č. 1306/2013 ve 
vztahu k výdajům a platbám uskutečněným 
na operace prováděné podle nařízení (EU) 
č. 1308/2013 měla nadále používat po 31. 
prosinci 2021 a až do ukončení těchto 
režimů podpory.

Or. ro

Pozměňovací návrh 155
Irène Tolleret

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zabránilo tomu, že ze 
stávajícího programového období pro 
rozvoj venkova budou na strategické 
plány SZP přenášeny rozsáhlé závazky, 
měla by být doba trvání nových víceletých 
závazků týkajících se 
agroenvironmentálních-klimatických 
opatření, ekologického zemědělství a 
lesnicko-environmentálních opatření 
omezena na období nejvýše 3 let. 
Prodloužení stávajících závazků by mělo 
být omezeno na jeden rok.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Zkrácení doby trvání agroenvironmentálních a klimatických opatření snižuje úroveň ambicí 
tohoto ustanovení v oblasti životního prostředí. Tato opatření jsou navíc mnohdy založena na 
postupné změně zemědělských postupů (například postupné snižování používání pesticidů), 
které nejsou vhodné pro dobu kratší než 5 let.
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Pozměňovací návrh 156
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zabránilo tomu, že ze 
stávajícího programového období pro 
rozvoj venkova budou na strategické 
plány SZP přenášeny rozsáhlé závazky, 
měla by být doba trvání nových víceletých 
závazků týkajících se 
agroenvironmentálních-klimatických 
opatření, ekologického zemědělství a 
lesnicko-environmentálních opatření 
omezena na období nejvýše 3 let. 
Prodloužení stávajících závazků by mělo 
být omezeno na jeden rok.

(19) Doba trvání nových víceletých 
závazků týkajících se 
agroenvironmentálních-klimatických 
opatření, ekologického zemědělství a 
lesnicko-environmentálních opatření by 
měla být omezena na období nejvýše pěti 
až sedmi let. Jakmile nabydou pravidla 
stanovená v nařízení (EU) …/… [nařízení 
o plánech SZP] účinnosti, měly by osoby, 
které se zaváží k provádění operací v 
rámci těchto závazků, přizpůsobit své 
postupy v souladu s novými pravidly.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zabránilo tomu, že ze 
stávajícího programového období pro 
rozvoj venkova budou na strategické plány 
SZP přenášeny rozsáhlé závazky, měla by 
být doba trvání nových víceletých závazků 
týkajících se agroenvironmentálních-
klimatických opatření, ekologického 
zemědělství a lesnicko-environmentálních 
opatření omezena na období nejvýše 3 let. 
Prodloužení stávajících závazků by mělo 
být omezeno na jeden rok.

(19) Aby se zabránilo tomu, že ze 
stávajícího programového období pro 
rozvoj venkova budou na strategické plány 
SZP přenášeny rozsáhlé závazky, mělo by 
být prodloužení stávajících víceletých 
závazků týkajících se 
agroenvironmentálních-klimatických 
opatření, ekologického zemědělství a 
lesnicko-environmentálních opatření 
omezeno takovým způsobem, aby závazky 
nepřesáhly pět let.

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Z EZFRV by mělo být možné 
podporovat komunitně vedený místní 
rozvoj v souladu s novými pravidly 
stanovenými nařízením (EU) 
XXXX/XXXX [nové nařízení o společných 
ustanoveních]. Aby se však předešlo 
situaci, že prostředky pro komunitně 
vedený místní rozvoj v programovém roce 
2021 nebudou využity, měly by členské 
státy, které se rozhodnou prodloužit své 
programy rozvoje venkova do dne 31. 
prosince 2021 a které rovněž využijí 
možnost převést částky z přímých plateb 
na rozvoj venkova, mít možnost uplatnit 
minimální příděl pro komunitně vedený 
místní rozvoj ve výši 5 % pouze na 
příspěvek z EZFRV na rozvoj venkova 
prodloužený do dne 31. prosince 2021, 
který se vypočte před převedením částek z 
přímé platby.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k obtížím při provádění iniciativy LEADER, které nastaly v některých zemích ve 
stávajícím programovém období 2014–2020 a v předchozích programových obdobích, se má 
za to, že členským státům je třeba ponechat širokou pravomoc, pokud jde o zdroje, které mají 
být přiděleny na místní participativní rozvoj.

Pozměňovací návrh 159
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Z EZFRV by mělo být možné (20) Z EZFRV by mělo být možné 
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podporovat komunitně vedený místní 
rozvoj v souladu s novými pravidly 
stanovenými nařízením (EU) 
XXXX/XXXX [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Aby se však 
předešlo situaci, že prostředky pro 
komunitně vedený místní rozvoj v 
programovém roce 2021 nebudou využity, 
měly by členské státy, které se rozhodnou 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
do dne 31. prosince 2021 a které rovněž 
využijí možnost převést částky z přímých 
plateb na rozvoj venkova, mít možnost 
uplatnit minimální příděl pro komunitně 
vedený místní rozvoj ve výši 5 % pouze na 
příspěvek z EZFRV na rozvoj venkova 
prodloužený do dne 31. prosince 2021, 
který se vypočte před převedením částek z 
přímé platby.

podporovat komunitně vedený místní 
rozvoj v souladu s novými pravidly 
stanovenými nařízením (EU) 
XXXX/XXXX [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Aby se však 
předešlo situaci, že prostředky pro 
komunitně vedený místní rozvoj v 
programových letech 2021, 2022 a 2023 
nebudou využity, měly by členské státy, 
které se rozhodnou prodloužit své 
programy rozvoje venkova do dne 31. 
prosince 2023 a které rovněž využijí 
možnost převést částky z přímých plateb 
na rozvoj venkova, mít možnost uplatnit 
minimální příděl pro komunitně vedený 
místní rozvoj ve výši 5 % pouze na 
příspěvek z EZFRV na rozvoj venkova 
prodloužený do dne 31. prosince 2023, 
který se vypočte před převedením částek z 
přímé platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Z EZFRV by mělo být možné 
podporovat komunitně vedený místní 
rozvoj v souladu s novými pravidly 
stanovenými nařízením (EU) 
XXXX/XXXX [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Aby se však 
předešlo situaci, že prostředky pro 
komunitně vedený místní rozvoj v 
programovém roce 2021 nebudou využity, 
měly by členské státy, které se rozhodnou 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
do dne 31. prosince 2021 a které rovněž 
využijí možnost převést částky z přímých 
plateb na rozvoj venkova, mít možnost 
uplatnit minimální příděl pro komunitně 
vedený místní rozvoj ve výši 5 % pouze na 

(20) Z EZFRV by mělo být možné 
podporovat komunitně vedený místní 
rozvoj v souladu s novými pravidly 
stanovenými nařízením (EU) 
XXXX/XXXX [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Aby se však 
předešlo situaci, že prostředky pro 
komunitně vedený místní rozvoj v 
programových letech 2021 a 2022 
nebudou využity, měly by členské státy, 
které se rozhodnou prodloužit své 
programy rozvoje venkova do dne 31. 
prosince 2022 a které rovněž využijí 
možnost převést částky z přímých plateb 
na rozvoj venkova, mít možnost uplatnit 
minimální příděl pro komunitně vedený 
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příspěvek z EZFRV na rozvoj venkova 
prodloužený do dne 31. prosince 2021, 
který se vypočte před převedením částek z 
přímé platby.

místní rozvoj ve výši 5 % pouze na 
příspěvek z EZFRV na rozvoj venkova 
prodloužený do dne 31. prosince 2022, 
který se vypočte před převedením částek z 
přímé platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Z EZFRV by mělo být možné 
podporovat komunitně vedený místní 
rozvoj v souladu s novými pravidly 
stanovenými nařízením (EU) 
XXXX/XXXX [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Aby se však 
předešlo situaci, že prostředky pro 
komunitně vedený místní rozvoj v 
programovém roce 2021 nebudou využity, 
měly by členské státy, které se rozhodnou 
prodloužit své programy rozvoje venkova 
do dne 31. prosince 2021 a které rovněž 
využijí možnost převést částky z přímých 
plateb na rozvoj venkova, mít možnost 
uplatnit minimální příděl pro komunitně 
vedený místní rozvoj ve výši 5 % pouze na 
příspěvek z EZFRV na rozvoj venkova 
prodloužený do dne 31. prosince 2021, 
který se vypočte před převedením částek z 
přímé platby.

(20) Z EZFRV by mělo být možné 
podporovat komunitně vedený místní 
rozvoj v souladu s novými pravidly 
stanovenými nařízením (EU) 
XXXX/XXXX [nové nařízení o 
společných ustanoveních]. Aby se však 
předešlo situaci, že prostředky pro 
komunitně vedený místní rozvoj v 
programových letech 2021 a 2022 
nebudou využity, měly by členské státy, 
které se rozhodnou prodloužit své 
programy rozvoje venkova a které rovněž 
využijí možnost převést částky z přímých 
plateb na rozvoj venkova, mít možnost 
uplatnit minimální příděl pro komunitně 
vedený místní rozvoj ve výši 5 % pouze na 
příspěvek z EZFRV na rozvoj venkova 
prodloužený do dne 31. prosince 2022, 
který se vypočte před převedením částek z 
přímé platby.

Or. pl

Pozměňovací návrh 162
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění kontinuity v 
přechodném období by měla být pro rok 
2021 zachována rezerva pro případ krizí v 
odvětví zemědělství a měla by být zahrnuta 
příslušná částka rezervy na rok 2021.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Finanční zajištění pro krizovou rezervu musí být získáno ze zdrojů získaných z rozpočtu EU 
mimo SZP stanovením konkrétní položky, která se použije v případě zemědělských krizí.

Pozměňovací návrh 163
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění kontinuity v 
přechodném období by měla být pro rok 
2021 zachována rezerva pro případ krizí v 
odvětví zemědělství a měla by být zahrnuta 
příslušná částka rezervy na rok 2021.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Finanční zajištění pro krizovou rezervu bude muset být získáno ze zdrojů ze souhrnného 
rozpočtu EU mimo SZP. Za tímto účelem musí být zřízena nová výdajová položka s 
vytvořením stálého fondu financovaného ze souhrnného rozpočtu EU mimo SZP, který bude 
použit v případě zemědělských krizí.

Pozměňovací návrh 164
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění kontinuity v 
přechodném období by měla být pro rok 
2021 zachována rezerva pro případ krizí v 
odvětví zemědělství a měla by být zahrnuta 
příslušná částka rezervy na rok 2021.

(21) V zájmu zajištění kontinuity v 
přechodném období by měla být pro roky 
2021, 2022 a 2023 zachována rezerva pro 
případ krizí v odvětví zemědělství a měla 
by být zahrnuta příslušná částka rezervy na 
roky 2021, 2022 a 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění kontinuity v 
přechodném období by měla být pro rok 
2021 zachována rezerva pro případ krizí v 
odvětví zemědělství a měla by být zahrnuta 
příslušná částka rezervy na rok 2021.

(21) V zájmu zajištění kontinuity v 
přechodném období by měla být pro roky 
2021 a 2022 zachována rezerva pro případ 
krizí v odvětví zemědělství a měla by být 
zahrnuta příslušná částka rezervy na roky 
2021 a 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění kontinuity v 
přechodném období by měla být pro rok 
2021 zachována rezerva pro případ krizí v 
odvětví zemědělství a měla by být zahrnuta 
příslušná částka rezervy na rok 2021.

(21) V zájmu zajištění kontinuity v 
přechodném období by měla být pro roky 
2021 a 2022 zachována rezerva pro případ 
krizí v odvětví zemědělství a měla by být 
zahrnuta příslušná částka rezervy na roky 
2021 a 2022.

Or. pl



AM\1199799CS.docx 47/129 PE648.383v01-00

CS

Pozměňovací návrh 167
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V zájmu dodržení zásady 
kontinuity toto nařízení vyzývá k 
zachování rozpočtu během přechodného 
období. V případě programu POSEI je 
vhodné obnovit finanční příděly na jejich 
stávající úrovni stanovené nařízením (EU) 
č. 228/2013.

Or. es

Odůvodnění

Parlament by neměl podporovat škrty v zemědělském rozpočtu a hájí zachování úrovně 
podpory zemědělského rozpočtu.

Pozměňovací návrh 168
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pokud jde o způsoby předběžného 
financování z EZFRV, mělo by být jasně 
stanoveno, že pokud se členské státy 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 
do dne 31. prosince 2021, nemělo by to 
vést k dodatečnému předběžnému 
financování pro dotčené programy.

(22) Pokud jde o způsoby předběžného 
financování z EZFRV, mělo by být jasně 
stanoveno, že pokud se členské státy 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 
do dne 31. prosince 2022, nemělo by to 
vést k dodatečnému předběžnému 
financování pro dotčené programy.

Or. pl

Pozměňovací návrh 169
Ivan David
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pokud jde o způsoby předběžného 
financování z EZFRV, mělo by být jasně 
stanoveno, že pokud se členské státy 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 
do dne 31. prosince 2021, nemělo by to 
vést k dodatečnému předběžnému 
financování pro dotčené programy.

(22) Pokud jde o způsoby předběžného 
financování z EZFRV, mělo by být jasně 
stanoveno, že pokud se členské státy 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 
do dne 31. prosince 2023, nemělo by to 
vést k dodatečnému předběžnému 
financování pro dotčené programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pokud jde o způsoby předběžného 
financování z EZFRV, mělo by být jasně 
stanoveno, že pokud se členské státy 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 
do dne 31. prosince 2021, nemělo by to 
vést k dodatečnému předběžnému 
financování pro dotčené programy.

(22) Pokud jde o způsoby předběžného 
financování z EZFRV, mělo by být jasně 
stanoveno, že pokud se členské státy 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 
do dne 31. prosince 2022, nemělo by to 
vést k dodatečnému předběžnému 
financování pro dotčené programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Podle článku 11 nařízení (EU) č. 
1307/2013 jsou členské státy v současné 
době pouze povinny oznámit svá 

(23) Podle článku 11 nařízení (EU) č. 
1307/2013 jsou členské státy v současné 
době pouze povinny oznámit svá 
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rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
části částky přímých plateb přesahující 150 
000 EUR, která má být pro roky 2015 až 
2020 poskytnuta zemědělci v daném 
kalendářním roce. Pro zajištění 
pokračování stávajícího systému by 
členské státy měly rovněž oznamovat svá 
rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
pro kalendářní rok 2021.

rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
části částky přímých plateb přesahující 150 
000 EUR, která má být pro roky 2015 až 
2020 poskytnuta zemědělci v daném 
kalendářním roce. Pro zajištění 
pokračování stávajícího systému by 
členské státy měly rovněž oznamovat svá 
rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
pro kalendářní roky 2021 a 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Podle článku 11 nařízení (EU) č. 
1307/2013 jsou členské státy v současné 
době pouze povinny oznámit svá 
rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
části částky přímých plateb přesahující 150 
000 EUR, která má být pro roky 2015 až 
2020 poskytnuta zemědělci v daném 
kalendářním roce. Pro zajištění 
pokračování stávajícího systému by 
členské státy měly rovněž oznamovat svá 
rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
pro kalendářní rok 2021.

(23) Podle článku 11 nařízení (EU) č. 
1307/2013 jsou členské státy v současné 
době pouze povinny oznámit svá 
rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
části částky přímých plateb přesahující 150 
000 EUR, která má být pro roky 2015 až 
2020 poskytnuta zemědělci v daném 
kalendářním roce. Pro zajištění 
pokračování stávajícího systému by 
členské státy měly rovněž oznamovat svá 
rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
pro kalendářní roky 2021 a 2022.

Or. pl

Pozměňovací návrh 173
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Podle článku 11 nařízení (EU) č. 
1307/2013 jsou členské státy v současné 

(23) Podle článku 11 nařízení (EU) č. 
1307/2013 jsou členské státy v současné 
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době pouze povinny oznámit svá 
rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
části částky přímých plateb přesahující 150 
000 EUR, která má být pro roky 2015 až 
2020 poskytnuta zemědělci v daném 
kalendářním roce. Pro zajištění 
pokračování stávajícího systému by 
členské státy měly rovněž oznamovat svá 
rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
pro kalendářní rok 2021.

době pouze povinny oznámit svá 
rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
části částky přímých plateb přesahující 150 
000 EUR, která má být pro roky 2015 až 
2020 poskytnuta zemědělci v daném 
kalendářním roce. Pro zajištění 
pokračování stávajícího systému by 
členské státy měly rovněž oznamovat svá 
rozhodnutí a očekávaný výsledek snížení 
pro kalendářní roky 2021, 2022 a 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Článek 14 nařízení (EU) č. 
1307/2013 umožňuje členským státům 
převádět finanční prostředky mezi přímými 
platbami a rozvojem venkova, pokud jde o 
kalendářní roky 2014 až 2020. Aby se 
zajistilo, že členské státy si mohou 
ponechat vlastní strategii, měla by být 
flexibilita mezi pilíři umožněna i pro 
kalendářní rok 2021 (tj. rozpočtový rok 
2022).

(24) Článek 14 nařízení (EU) č. 
1307/2013 umožňuje členským státům 
převádět finanční prostředky mezi přímými 
platbami a rozvojem venkova, pokud jde o 
kalendářní roky 2014 až 2020. Aby se 
zajistilo, že členské státy si mohou 
ponechat vlastní strategii, měla by být 
flexibilita mezi pilíři umožněna i pro 
kalendářní rok 2021 (tj. rozpočtový rok 
2022) a rok 2022 (tj. rozpočtový rok 2023).

Or. pl

Pozměňovací návrh 175
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Článek 14 nařízení (EU) č. 
1307/2013 umožňuje členským státům 
převádět finanční prostředky mezi přímými 

(24) Článek 14 nařízení (EU) č. 
1307/2013 umožňuje členským státům 
převádět finanční prostředky mezi přímými 
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platbami a rozvojem venkova, pokud jde o 
kalendářní roky 2014 až 2020. Aby se 
zajistilo, že členské státy si mohou 
ponechat vlastní strategii, měla by být 
flexibilita mezi pilíři umožněna i pro 
kalendářní rok 2021 (tj. rozpočtový rok 
2022).

platbami a rozvojem venkova, pokud jde o 
kalendářní roky 2014 až 2020. Aby se 
zajistilo, že členské státy si mohou 
ponechat vlastní strategii, měla by být 
flexibilita mezi pilíři umožněna i pro 
kalendářní roky 2021, 2022 a 2023 (tj. 
rozpočtové roky 2022, 2023 a 2024).

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Článek 14 nařízení (EU) č. 
1307/2013 umožňuje členským státům 
převádět finanční prostředky mezi přímými 
platbami a rozvojem venkova, pokud jde o 
kalendářní roky 2014 až 2020. Aby se 
zajistilo, že členské státy si mohou 
ponechat vlastní strategii, měla by být 
flexibilita mezi pilíři umožněna i pro 
kalendářní rok 2021 (tj. rozpočtový rok 
2022).

(24) Článek 14 nařízení (EU) č. 
1307/2013 umožňuje členským státům 
převádět finanční prostředky mezi přímými 
platbami a rozvojem venkova, pokud jde o 
kalendářní roky 2014 až 2020. Aby se 
zajistilo, že členské státy si mohou 
ponechat vlastní strategii, měla by být 
flexibilita mezi pilíři umožněna i pro 
kalendářní roky 2021 a 2022 (tj. 
rozpočtové roky 2022 a 2023).

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby Komise mohla stanovit 
rozpočtové stropy v souladu s čl. 22 odst. 
1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 
3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 
7 nařízení (EU) č. 1307/2013, je nezbytné, 
aby členské státy do 1. srpna 2020 

(25) Aby Komise mohla stanovit 
rozpočtové stropy v souladu s čl. 22 odst. 
1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 
3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 
7 nařízení (EU) č. 1307/2013, je nezbytné, 
aby členské státy do 1. srpna 2020 
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oznámily svá rozhodnutí o finančních 
přídělech na jednotlivé režimy na 
kalendářní rok 2021.

oznámily svá rozhodnutí o finančních 
přídělech na jednotlivé režimy na 
kalendářní rok 2021 a případně do 1. 
srpna 2021 svá rozhodnutí o finančních 
přídělech na jednotlivé režimy na 
kalendářní rok 2022.

Or. pl

Pozměňovací návrh 178
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby Komise mohla stanovit 
rozpočtové stropy v souladu s čl. 22 odst. 
1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 
3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 
7 nařízení (EU) č. 1307/2013, je nezbytné, 
aby členské státy do 1. srpna 2020 
oznámily svá rozhodnutí o finančních 
přídělech na jednotlivé režimy na 
kalendářní rok 2021.

(25) Aby Komise mohla stanovit 
rozpočtové stropy v souladu s čl. 22 odst. 
1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 
3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 
7 nařízení (EU) č. 1307/2013, je nezbytné, 
aby členské státy do 1. srpna 2020 
oznámily svá rozhodnutí o finančních 
přídělech na jednotlivé režimy na 
kalendářní rok 2021, do 1. srpna 2021 na 
kalendářní rok 2022 a do 1. srpna 2022 
na kalendářní rok 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby Komise mohla stanovit 
rozpočtové stropy v souladu s čl. 22 odst. 
1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 
3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 
7 nařízení (EU) č. 1307/2013, je nezbytné, 
aby členské státy do 1. srpna 2020 

(25) Aby Komise mohla stanovit 
rozpočtové stropy v souladu s čl. 22 odst. 
1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 
3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 
7 nařízení (EU) č. 1307/2013, je nezbytné, 
aby členské státy do 1. srpna 2020 
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oznámily svá rozhodnutí o finančních 
přídělech na jednotlivé režimy na 
kalendářní rok 2021.

oznámily svá rozhodnutí o finančních 
přídělech na jednotlivé režimy na 
kalendářní rok 2021 a do 1. srpna 2021 na 
kalendářní rok 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Členské státy by měly mít možnost 
nadále používat přechodnou vnitrostátní 
podporu v období, kdy platí přechodné 
nařízení. Za účelem snížení 
konkurenčních rozdílů mezi zemědělci v 
členských státech způsobených rozdíly v 
platbách na hektar, by měly si členské 
státy zachovat přechodnou vnitrostátní 
podporu i po vstupu nových nařízení o 
SZP na období 2021–2027 v platnost.

Or. ro

Pozměňovací návrh 181
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Členské státy v souladu se 
stávajícím právním rámcem oznámily v 
roce 2014 svá rozhodnutí pro období do 
kalendářního roku 2020, která se týkají 
rozdělení ročního vnitrostátního stropu pro 
režim základní platby mezi regiony a 
možných ročních postupných změn pro 
období, na které se vztahuje nařízení (EU) 
č. 1307/2013. Je nezbytné, aby členské 

(27) Členské státy v souladu se 
stávajícím právním rámcem oznámily v 
roce 2014 svá rozhodnutí pro období do 
kalendářního roku 2020, která se týkají 
rozdělení ročního vnitrostátního stropu pro 
režim základní platby mezi regiony a 
možných ročních postupných změn pro 
období, na které se vztahuje nařízení (EU) 
č. 1307/2013. Je nezbytné, aby členské 
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státy tato rozhodnutí oznámily rovněž pro 
kalendářní rok 2021.

státy tato rozhodnutí oznámily rovněž pro 
kalendářní roky 2021, 2022 a 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Členské státy v souladu se 
stávajícím právním rámcem oznámily v 
roce 2014 svá rozhodnutí pro období do 
kalendářního roku 2020, která se týkají 
rozdělení ročního vnitrostátního stropu pro 
režim základní platby mezi regiony a 
možných ročních postupných změn pro 
období, na které se vztahuje nařízení (EU) 
č. 1307/2013. Je nezbytné, aby členské 
státy tato rozhodnutí oznámily rovněž pro 
kalendářní rok 2021.

(27) Členské státy v souladu se 
stávajícím právním rámcem oznámily v 
roce 2014 svá rozhodnutí pro období do 
kalendářního roku 2020, která se týkají 
rozdělení ročního vnitrostátního stropu pro 
režim základní platby mezi regiony a 
možných ročních postupných změn pro 
období, na které se vztahuje nařízení (EU) 
č. 1307/2013. Je nezbytné, aby členské 
státy tato rozhodnutí oznámily rovněž pro 
kalendářní roky 2021 a 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Členské státy v souladu se 
stávajícím právním rámcem oznámily v 
roce 2014 svá rozhodnutí pro období do 
kalendářního roku 2020, která se týkají 
rozdělení ročního vnitrostátního stropu pro 
režim základní platby mezi regiony a 
možných ročních postupných změn pro 
období, na které se vztahuje nařízení (EU) 
č. 1307/2013. Je nezbytné, aby členské 
státy tato rozhodnutí oznámily rovněž pro 

(27) Členské státy v souladu se 
stávajícím právním rámcem oznámily v 
roce 2014 svá rozhodnutí pro období do 
kalendářního roku 2020, která se týkají 
rozdělení ročního vnitrostátního stropu pro 
režim základní platby mezi regiony a 
možných ročních postupných změn pro 
období, na které se vztahuje nařízení (EU) 
č. 1307/2013. Je nezbytné, aby členské 
státy tato rozhodnutí oznámily rovněž pro 
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kalendářní rok 2021. kalendářní roky 2021 a 2022.

Or. pl

Pozměňovací návrh 184
Juozas Olekas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Aby byla zajištěna spravedlivá 
hospodářská soutěž mezi členskými státy a 
zavedeny zásady rovnosti na úrovni celé 
Unie, jak bylo schváleno v závěrech 
předsednictví Evropské rady ve dnech 
24.–25. října 2002, je nezbytné, aby byl 
proces sbližování v plném rozsahu 
dokončen ve lhůtě, na kterou se vztahuje 
toto nařízení. Finanční příděly uvedené v 
příloze IV by měly být stanoveny tak, aby 
bylo do skončení přechodného období 
dosaženo cíle 100 % průměru Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Aby byla zajištěna spravedlivá 
hospodářská soutěž mezi členskými státy a 
zavedeny zásady rovnosti na úrovni celé 
Unie, jak bylo schváleno v závěrech 
předsednictví Evropské rady ve dnech 
24.–25. října 2002, je nezbytné, aby byl 
proces sbližování v plném rozsahu 
dokončen ve lhůtě, na kterou se vztahuje 
toto nařízení. Finanční příděly uvedené v 
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příloze IV by měly být stanoveny tak, aby 
bylo do skončení přechodného období 
dosaženo cíle 100 % průměru Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Mechanismus vnitřního sbližování 
je klíčovým postupem pro spravedlivější 
rozdělení přímé podpory příjmů mezi 
zemědělce. Výrazné individuální rozdíly na 
základě starých historických referenčních 
údajů je stále obtížnější odůvodnit. V 
nařízení (EU) č. 1307/2013 spočívá 
základní model vnitřního sbližování v tom, 
že členské státy od roku 2015 uplatňují 
jednotnou paušální sazbu na všechny 
platební nároky na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni. V zájmu zajištění 
plynulejšího přechodu na jednotnou 
hodnotu však byla stanovena odchylka, 
která členským státům v období mezi lety 
2015 a 2019 umožňuje rozlišit hodnoty 
platebních nároků uplatněním částečného 
sbližování, což se rovněž nazývá „model 
tunelu“. Některé členské státy této 
odchylky využily. S cílem pokračovat v 
procesu směrem ke spravedlivějšímu 
rozdělování přímých plateb se členské státy 
po roce 2019 mohou více přiblížit 
celostátnímu nebo regionálnímu průměru 
namísto zavedení jednotné paušální sazby 
nebo udržení hodnoty nároků na úrovni z 
roku 2019. Členské státy by měly 
každoročně oznamovat své rozhodnutí pro 
následující rok.

(28) Mechanismus vnitřního sbližování 
je klíčovým postupem pro spravedlivější 
rozdělení přímé podpory příjmů mezi 
zemědělce. Výrazné individuální rozdíly na 
základě starých historických referenčních 
údajů je stále obtížnější odůvodnit. V 
nařízení (EU) č. 1307/2013 spočívá 
základní model vnitřního sbližování v tom, 
že členské státy od roku 2015 uplatňují 
jednotnou paušální sazbu na všechny 
platební nároky na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni. V zájmu zajištění 
plynulejšího přechodu na jednotnou 
hodnotu však byla stanovena odchylka, 
která členským státům v období mezi lety 
2015 a 2019 umožňuje rozlišit hodnoty 
platebních nároků uplatněním částečného 
sbližování, což se rovněž nazývá „model 
tunelu“. Některé členské státy této 
odchylky využily. S cílem pokračovat v 
procesu směrem ke spravedlivějšímu 
rozdělování přímých plateb by se členské 
státy po roce 2019 měly více přiblížit 
celostátnímu nebo regionálnímu průměru. 
Členské státy by měly každoročně 
oznamovat své rozhodnutí pro následující 
rok.

Or. en



AM\1199799CS.docx 57/129 PE648.383v01-00

CS

Pozměňovací návrh 187
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Mechanismus vnitřního sbližování 
je klíčovým postupem pro spravedlivější 
rozdělení přímé podpory příjmů mezi 
zemědělce. Výrazné individuální rozdíly na 
základě starých historických referenčních 
údajů je stále obtížnější odůvodnit. V 
nařízení (EU) č. 1307/2013 spočívá 
základní model vnitřního sbližování v tom, 
že členské státy od roku 2015 uplatňují 
jednotnou paušální sazbu na všechny 
platební nároky na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni. V zájmu zajištění 
plynulejšího přechodu na jednotnou 
hodnotu však byla stanovena odchylka, 
která členským státům v období mezi lety 
2015 a 2019 umožňuje rozlišit hodnoty 
platebních nároků uplatněním částečného 
sbližování, což se rovněž nazývá „model 
tunelu“. Některé členské státy této 
odchylky využily. S cílem pokračovat v 
procesu směrem ke spravedlivějšímu 
rozdělování přímých plateb se členské státy 
po roce 2019 mohou více přiblížit 
celostátnímu nebo regionálnímu průměru 
namísto zavedení jednotné paušální sazby 
nebo udržení hodnoty nároků na úrovni z 
roku 2019. Členské státy by měly 
každoročně oznamovat své rozhodnutí pro 
následující rok.

(28) Mechanismus vnitřního sbližování 
je klíčovým postupem pro spravedlivější 
rozdělení přímé podpory příjmů mezi 
zemědělce. Výrazné individuální rozdíly na 
základě starých historických referenčních 
údajů je stále obtížnější odůvodnit. V 
nařízení (EU) č. 1307/2013 spočívá 
základní model vnitřního sbližování v tom, 
že členské státy od roku 2015 uplatňují 
jednotnou paušální sazbu na všechny 
platební nároky na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni. V zájmu zajištění 
plynulejšího přechodu na jednotnou 
hodnotu však byla stanovena odchylka, 
která členským státům v období mezi lety 
2015 a 2019 umožňuje rozlišit hodnoty 
platebních nároků uplatněním částečného 
sbližování, což se rovněž nazývá „model 
tunelu“. Některé členské státy této 
odchylky využily. S cílem pokračovat v 
procesu směrem ke spravedlivějšímu 
rozdělování přímých plateb se členské státy 
po roce 2019 mohou více přiblížit 
celostátnímu nebo regionálnímu průměru 
namísto zavedení jednotné paušální sazby. 
Členské státy by měly každoročně 
oznamovat své rozhodnutí pro následující 
rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28



PE648.383v01-00 58/129 AM\1199799CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Mechanismus vnitřního sbližování 
je klíčovým postupem pro spravedlivější 
rozdělení přímé podpory příjmů mezi 
zemědělce. Výrazné individuální rozdíly na 
základě starých historických referenčních 
údajů je stále obtížnější odůvodnit. V 
nařízení (EU) č. 1307/2013 spočívá 
základní model vnitřního sbližování v tom, 
že členské státy od roku 2015 uplatňují 
jednotnou paušální sazbu na všechny 
platební nároky na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni. V zájmu zajištění 
plynulejšího přechodu na jednotnou 
hodnotu však byla stanovena odchylka, 
která členským státům v období mezi lety 
2015 a 2019 umožňuje rozlišit hodnoty 
platebních nároků uplatněním částečného 
sbližování, což se rovněž nazývá „model 
tunelu“. Některé členské státy této 
odchylky využily. S cílem pokračovat v 
procesu směrem ke spravedlivějšímu 
rozdělování přímých plateb se členské státy 
po roce 2019 mohou více přiblížit 
celostátnímu nebo regionálnímu průměru 
namísto zavedení jednotné paušální sazby 
nebo udržení hodnoty nároků na úrovni z 
roku 2019. Členské státy by měly 
každoročně oznamovat své rozhodnutí pro 
následující rok.

(28) Mechanismus vnitřního sbližování 
je klíčovým postupem pro spravedlivější 
rozdělení přímé podpory příjmů mezi 
zemědělce. Výrazné individuální rozdíly na 
základě starých historických referenčních 
údajů je stále obtížnější odůvodnit. V 
nařízení (EU) č. 1307/2013 spočívá 
základní model vnitřního sbližování v tom, 
že členské státy od roku 2015 uplatňují 
jednotnou paušální sazbu na všechny 
platební nároky na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni. V zájmu zajištění 
plynulejšího přechodu na jednotnou 
hodnotu však byla stanovena odchylka, 
která členským státům v období mezi lety 
2015 a 2019 umožňuje rozlišit hodnoty 
platebních nároků uplatněním částečného 
sbližování, což se rovněž nazývá „model 
tunelu“. Některé členské státy této 
odchylky využily. S cílem pokračovat v 
procesu směrem ke spravedlivějšímu 
rozdělování přímých plateb se členské státy 
po roce 2019 musí více přiblížit 
celostátnímu nebo regionálnímu průměru 
namísto zavedení jednotné paušální sazby. 
Členské státy by měly každoročně 
oznamovat své rozhodnutí pro následující 
rok.

Or. it

Pozměňovací návrh 189
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Článek 30 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví postupné roční úpravy 
hodnoty platebních nároků přiznaných z 
rezervy tak, aby odrážely roční změny 

(29) Článek 30 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví postupné roční úpravy 
hodnoty platebních nároků přiznaných z 
rezervy tak, aby odrážely roční změny 
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vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II uvedeného nařízení, a tím zohledňovaly 
„víceletou“ správu rezervy. Tato pravidla 
by měla být upravena tak, aby odrážela 
skutečnost, že hodnotu všech přiznaných 
nároků, jakož i rezervy je možné upravit s 
cílem zohlednit změny částek v daných 
dvou letech uvedené v příloze II. Navíc v 
některých členských státech, které do roku 
2019 nedosáhly paušální sazby, se vnitřní 
sbližování provádí jednou ročně. Pro 
kalendářní roky 2020 a 2021 je v roce 
přiznání třeba určit pouze hodnotu 
platebního nároku v běžném roce. 
Jednotková hodnota nároků, které mají v 
daném roce přiděleny z rezervy, by měla 
být vypočtena po případné úpravě rezervy 
v souladu s čl. 22 odst. 5 uvedeného 
nařízení. V jakémkoli následujícím roce by 
hodnota platebních nároků přiznaných z 
rezervy měla být upravena v souladu s čl. 
22 odst. 5.

vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II uvedeného nařízení, a tím zohledňovaly 
„víceletou“ správu rezervy. Tato pravidla 
by měla být upravena tak, aby odrážela 
skutečnost, že hodnotu všech přiznaných 
nároků, jakož i rezervy je možné upravit s 
cílem zohlednit změny částek v daných 
dvou letech uvedené v příloze II. Navíc v 
některých členských státech, které do roku 
2019 nedosáhly paušální sazby, se vnitřní 
sbližování provádí jednou ročně. Pro 
kalendářní roky 2020, 2021, 2022 a 2023 
je v roce přiznání třeba určit pouze hodnotu 
platebního nároku v běžném roce. 
Jednotková hodnota nároků, které mají v 
daném roce přiděleny z rezervy, by měla 
být vypočtena po případné úpravě rezervy 
v souladu s čl. 22 odst. 5 uvedeného 
nařízení. V jakémkoli následujícím roce by 
hodnota platebních nároků přiznaných z 
rezervy měla být upravena v souladu s čl. 
22 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Článek 30 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví postupné roční úpravy 
hodnoty platebních nároků přiznaných z 
rezervy tak, aby odrážely roční změny 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II uvedeného nařízení, a tím zohledňovaly 
„víceletou“ správu rezervy. Tato pravidla 
by měla být upravena tak, aby odrážela 
skutečnost, že hodnotu všech přiznaných 
nároků, jakož i rezervy je možné upravit s 
cílem zohlednit změny částek v daných 
dvou letech uvedené v příloze II. Navíc v 
některých členských státech, které do roku 
2019 nedosáhly paušální sazby, se vnitřní 

(29) Článek 30 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví postupné roční úpravy 
hodnoty platebních nároků přiznaných z 
rezervy tak, aby odrážely roční změny 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II uvedeného nařízení, a tím zohledňovaly 
„víceletou“ správu rezervy. Tato pravidla 
by měla být upravena tak, aby odrážela 
skutečnost, že hodnotu všech přiznaných 
nároků, jakož i rezervy je možné upravit s 
cílem zohlednit změny částek v daných 
dvou letech uvedené v příloze II. Navíc v 
některých členských státech, které do roku 
2019 nedosáhly paušální sazby, se vnitřní 
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sbližování provádí jednou ročně. Pro 
kalendářní roky 2020 a 2021 je v roce 
přiznání třeba určit pouze hodnotu 
platebního nároku v běžném roce. 
Jednotková hodnota nároků, které mají v 
daném roce přiděleny z rezervy, by měla 
být vypočtena po případné úpravě rezervy 
v souladu s čl. 22 odst. 5 uvedeného 
nařízení. V jakémkoli následujícím roce by 
hodnota platebních nároků přiznaných z 
rezervy měla být upravena v souladu s čl. 
22 odst. 5.

sbližování provádí jednou ročně. Pro 
kalendářní roky 2020, 2021 a 2022 je v 
roce přiznání třeba určit pouze hodnotu 
platebního nároku v běžném roce. 
Jednotková hodnota nároků, které mají v 
daném roce přiděleny z rezervy, by měla 
být vypočtena po případné úpravě rezervy 
v souladu s čl. 22 odst. 5 uvedeného 
nařízení. V jakémkoli následujícím roce by 
hodnota platebních nároků přiznaných z 
rezervy měla být upravena v souladu s čl. 
22 odst. 5.

Or. pl

Pozměňovací návrh 191
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Článek 30 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví postupné roční úpravy 
hodnoty platebních nároků přiznaných z 
rezervy tak, aby odrážely roční změny 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II uvedeného nařízení, a tím zohledňovaly 
„víceletou“ správu rezervy. Tato pravidla 
by měla být upravena tak, aby odrážela 
skutečnost, že hodnotu všech přiznaných 
nároků, jakož i rezervy je možné upravit s 
cílem zohlednit změny částek v daných 
dvou letech uvedené v příloze II. Navíc v 
některých členských státech, které do roku 
2019 nedosáhly paušální sazby, se vnitřní 
sbližování provádí jednou ročně. Pro 
kalendářní roky 2020 a 2021 je v roce 
přiznání třeba určit pouze hodnotu 
platebního nároku v běžném roce. 
Jednotková hodnota nároků, které mají v 
daném roce přiděleny z rezervy, by měla 
být vypočtena po případné úpravě rezervy 
v souladu s čl. 22 odst. 5 uvedeného 
nařízení. V jakémkoli následujícím roce by 
hodnota platebních nároků přiznaných z 

(29) Článek 30 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví postupné roční úpravy 
hodnoty platebních nároků přiznaných z 
rezervy tak, aby odrážely roční změny 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II uvedeného nařízení, a tím zohledňovaly 
„víceletou“ správu rezervy. Tato pravidla 
by měla být upravena tak, aby odrážela 
skutečnost, že hodnotu všech přiznaných 
nároků, jakož i rezervy je možné upravit s 
cílem zohlednit změny částek v daných 
dvou letech uvedené v příloze II. Navíc v 
některých členských státech, které do roku 
2019 nedosáhly paušální sazby, se vnitřní 
sbližování provádí jednou ročně. Pro 
kalendářní roky 2020, 2021 a 2022 je v 
roce přiznání třeba určit pouze hodnotu 
platebního nároku v běžném roce. 
Jednotková hodnota nároků, které mají v 
daném roce přiděleny z rezervy, by měla 
být vypočtena po případné úpravě rezervy 
v souladu s čl. 22 odst. 5 uvedeného 
nařízení. V jakémkoli následujícím roce by 
hodnota platebních nároků přiznaných z 
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rezervy měla být upravena v souladu s čl. 
22 odst. 5.

rezervy měla být upravena v souladu s čl. 
22 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Článek 36 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví používání režimu 
jednotné platby na plochu (RJPP) do 31. 
prosince 2020. Nařízení o strategických 
plánech SZP (EU)…/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] umožňuje 
členským státům zavést základní podporu 
příjmu se stejnými postupy, tj. bez přiznání 
platebních nároků na základě historických 
referenčních údajů. Proto je vhodné v roce 
2021 režim jednotné platby na plochu 
zachovat.

(30) Článek 36 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví používání režimu 
jednotné platby na plochu (RJPP) do 31. 
prosince 2020. Nařízení o strategických 
plánech SZP (EU)…/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] umožňuje 
členským státům zavést základní podporu 
příjmu se stejnými postupy, tj. bez přiznání 
platebních nároků na základě historických 
referenčních údajů. Proto je vhodné v 
letech 2021, 2022 a 2023 režim jednotné 
platby na plochu zachovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Ivan David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Článek 36 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví používání režimu 
jednotné platby na plochu (RJPP) do 31. 
prosince 2020. Nařízení o strategických 
plánech SZP (EU)…/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] umožňuje 
členským státům zavést základní podporu 
příjmu se stejnými postupy, tj. bez přiznání 
platebních nároků na základě historických 

(30) Článek 36 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví používání režimu 
jednotné platby na plochu (RJPP) do 31. 
prosince 2020. Nařízení o strategických 
plánech SZP (EU)…/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] umožňuje 
členským státům zavést základní podporu 
příjmu se stejnými postupy, tj. bez přiznání 
platebních nároků na základě historických 
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referenčních údajů. Proto je vhodné v roce 
2021 režim jednotné platby na plochu 
zachovat.

referenčních údajů. Proto je vhodné v 
letech 2021 a 2022 režim jednotné platby 
na plochu zachovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Článek 36 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví používání režimu 
jednotné platby na plochu (RJPP) do 31. 
prosince 2020. Nařízení o strategických 
plánech SZP (EU)…/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] umožňuje 
členským státům zavést základní podporu 
příjmu se stejnými postupy, tj. bez přiznání 
platebních nároků na základě historických 
referenčních údajů. Proto je vhodné v roce 
2021 režim jednotné platby na plochu 
zachovat.

(30) Článek 36 nařízení (EU) č. 
1307/2013 stanoví používání režimu 
jednotné platby na plochu (RJPP) do 31. 
prosince 2020. Nařízení o strategických 
plánech SZP (EU)…/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] umožňuje 
členským státům zavést základní podporu 
příjmu se stejnými postupy, tj. bez přiznání 
platebních nároků na základě historických 
referenčních údajů. Proto je vhodné v 
letech 2021 a 2022 režim jednotné platby 
na plochu zachovat.

Or. pl

Pozměňovací návrh 195
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) V případě, že návrh nařízení Rady, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2021–2027, a související návrh 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
[nařízení o strategickém plánu SZP] 
nebudou přijaty a zveřejněny v Úředním 
věstníku Evropské Unie do dne 30. září 
2020, je třeba jednoroční přechodné 
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období původně navržené v tomto nařízení 
do dne 31. prosince 2021 v krajním 
případě prodloužit o rok do dne 31. 
prosince 2022. V takovém případě by 
odpovídající přechodná pravidla a 
podmínky použitelné na původní 
přechodné období měly být nadále 
uplatňovány i v průběhu prodlouženého 
přechodného období, přičemž je třeba 
náležitě přizpůsobit rozpočtové příděly a 
příslušné lhůty.

Or. pt

Pozměňovací návrh 196
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V zájmu právní jistoty by mělo být 
upřesněno, že články 41 a 42 nařízení (EU) 
č. 1307/2013 umožňují členským státům 
každoročně přezkoumat svá rozhodnutí o 
redistributivní platbě.

(31) V zájmu právní jistoty by mělo být 
upřesněno, že články 41 a 42 nařízení (EU) 
č. 1307/2013 umožňují členským státům 
každoročně přezkoumat a přepracovat svá 
rozhodnutí o redistributivní platbě, přičemž 
o všech těchto rozhodnutích uvědomí 
odpovídajícím způsobem Komisi.

Or. ro

Pozměňovací návrh 197
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Nejvzdálenější regiony ve smyslu 
článku 349 SFEU čelí vzhledem ke své 
zeměpisné poloze, zejména odlehlosti, 
ostrovní povaze, malé rozloze, složitému 
povrchu a podnebí, zvláštním sociálně-
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ekonomickým problémům souvisejícím s 
dodávkami potravin a zemědělských 
výrobků nezbytných za účelem spotřeby 
nebo zemědělské výroby. V nařízení (EU) 
č. 228/2013 se zavádí zvláštní opatření pro 
odvětví zemědělství, které je stanoveno v 
uvedeném článku, za účelem nápravy 
obtíží způsobených specifickou situací, v 
níž se tyto regiony nachází.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Během přechodného období je 
nezbytné zajistit spravedlivé rozdělení 
přímých plateb mezi členskými státy, což 
je nezbytným předpokladem fungování 
vnitřního trhu. Toto rozdělení by mělo 
zohledňovat objektivní kritéria, jako jsou 
částky obdržené členskými státy v rámci 
prvního a druhého pilíře SZP, a 
skutečnost, že přírodní podmínky, 
zaměstnanost a sociálně-ekonomická 
situace, celková životní úroveň, výrobní 
náklady, zejména náklady na půdu a 
kupní síla nejsou v celé Unii stejné.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Změny nařízení (EU) č. 228/2013 a (34) Finanční příděly stanovené v 



AM\1199799CS.docx 65/129 PE648.383v01-00

CS

(EU) č. 229/2013 by se navíc měly použít 
od 1. ledna 2021 v souladu s nařízením 
(EU)…/… [nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2021–
2027],

nařízení (EU) č. 228/2013 a (EU) č. 
229/2013 by se měly použít od 1. ledna 
2021 v souladu s nařízením (EU)…/… 
[nařízení, kterým se stanoví víceletý 
finanční rámec na období 2021–2027],

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Místní trhy nejvzdálenějších 
regionů jsou vzhledem k malé rozloze a 
ostrovní povaze těchto regionů obzvláště 
vystaveny cenovým výkyvům spojeným s 
dovozními toky ze zbytku Unie nebo ze 
třetích zemí. Mezioborové organizace 
uznané podle článku 157 nařízení (EU) č. 
1308/2013, zejména v odvětví živočišné 
výroby, zavádějí kolektivní opatření, která 
především prostřednictvím 
shromažďování údajů nebo šíření 
informací umožňují místní produkci 
udržet si postavení na trhu. Bez ohledu na 
články 28, 29 a 110 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a aniž jsou dotčeny články 
164 a 165 nařízení (EU) č. 1308/2013 je 
proto vhodné umožnit, aby v rámci 
rozšířených mezioborových dohod mohl 
dotčený členský stát po konzultaci s 
dotčenými subjekty učinit povinnými 
jednotlivé hospodářské subjekty nebo 
skupiny subjektů, které nejsou členy 
organizace, zasahovat na místní trh bez 
ohledu na jejich původ, včetně případů, 
kdy výnosy z těchto příspěvků financují 
opatření na zachování místní produkce 
nebo když jsou tyto příspěvky vybírány v 
jiném obchodním stádiu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 201
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) V případě, že návrh nařízení Rady, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2021–2027, a související návrh 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
[nařízení o strategickém plánu SZP] 
nebudou přijaty a zveřejněny v Úředním 
věstníku Evropské unie do 30. listopadu 
2020, je třeba přechodné období původně 
navržené v tomto nařízení do 31. prosince 
2021 prodloužit o další rok do 31. 
prosince 2022. V takovém případě by 
odpovídající přechodná pravidla a 
podmínky použitelné na původní 
přechodné období měly být nadále 
uplatňovány i v průběhu prodlouženého 
přechodného období, přičemž je třeba 
náležitě přizpůsobit rozpočtové příděly a 
příslušné lhůty.

Or. de

Pozměňovací návrh 202
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Bez ohledu na datum přijetí 
návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2021–
2027, a související návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady [nařízení 
o strategickém plánu SZP] a datum 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
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unie by mělo být přechodné období 
stanoveno na dva roky, do 31. prosince 
2022.

Or. pl

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje podmiňovat prodloužení přechodného období datem přijetí dohody o 
víceletém finančním rámci. Pozměňovací návrhy by měly obsahovat „tvrdá“ ustanovení 
udávající rok 2022.

Pozměňovací návrh 203
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34b) Přechodné období původně 
uvedené v návrhu nařízení by mělo být 
prodlouženo o jeden rok do 31. prosince 
2022. Odpovídající přechodná pravidla a 
podmínky použitelné na původní 
přechodné období měly být nadále 
uplatňovány i v průběhu prodlouženého 
přechodného období, přičemž je třeba 
náležitě přizpůsobit rozpočtové příděly a 
příslušné lhůty.

Or. pl

Odůvodnění

Zpravodajka navrhuje podmiňovat prodloužení přechodného období datem přijetí dohody o 
víceletém finančním rámci. Pozměňovací návrhy by měly obsahovat „tvrdá“ ustanovení 
udávající rok 2022.

Pozměňovací návrh 204
Ivan David

Návrh nařízení
Hlava I – kapitola I – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prodloužené uplatňování nařízení (EU) č. 
1303/2013 v programovém roce 2021 a 
prodloužení některých období podle 
nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 
1310/2013

Prodloužené uplatňování nařízení (EU) č. 
1303/2013 v programových letech 2021, 
2022 a 2023 a prodloužení některých 
období podle nařízení (EU) č. 1303/2013 a 
(EU) č. 1310/2013

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Ivan David

Návrh nařízení
Hlava I – kapitola I – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prodloužené uplatňování nařízení (EU) č. 
1303/2013 v programovém roce 2021 a 
prodloužení některých období podle 
nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 
1310/2013

Prodloužené uplatňování nařízení (EU) č. 
1303/2013 v programových letech 2021 a 
2022 a prodloužení některých období podle 
nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 
1310/2013

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Návrh nařízení
Článek -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
Přechodné období

Pro účely tohoto nařízení se „přechodným 
obdobím“ rozumí období začínající dnem 
1. ledna 2021 a končící dnem 31. prosince 
2021.
Odchylně od odstavce 1 tohoto článku a 
pouze v případě, že návrh nařízení Rady, 
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kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2021–2027, a návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví pravidla podpory pro strategické 
plány, jež mají být vypracovány členskými 
státy v rámci společné zemědělské politiky 
(strategické plány SZP) a financovány 
Evropským zemědělským záručním 
fondem (EZZF) a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013, nebudou přijaty a 
zveřejněny v Úředním věstníku Evropské 
unie do 30. listopadu 2020, bude 
přechodné období pro účely tohoto 
nařízení prodlouženo do 31. prosince 
2022. V případě, že přechodné období 
bude prodlouženo v souladu s prvním 
pododstavcem, budou odpovídající 
přechodná pravidla a podmínky 
použitelné na původní přechodné období 
pro kalendářní rok 2021 dále uplatňovány 
i v průběhu prodlouženého přechodného 
období v kalendářním roce 2022, přičemž 
rozpočtové příděly a příslušné lhůty budou 
náležitě přizpůsobeny.

Or. de

Pozměňovací návrh 207
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Návrh nařízení
Článek -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1a
Technické prodloužení provádění 

strategických plánů SZP
Za předpokladu, že návrh nařízení Rady, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2021–2027, a návrh nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví pravidla podpory pro strategické 
plány, jež mají být vypracovány členskými 
státy v rámci společné zemědělské politiky 
(strategické plány SZP) a financovány 
Evropským zemědělským záručním 
fondem (EZZF) a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013, bude přijat a zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie do 30. 
listopadu 2020, musí být vnitrostátní 
strategické plány provedeny do 31. 
prosince 2021.
Pokud by členské státy během 
vypracovávání vnitrostátních 
strategických plánů dospěly k závěru, že 
přechodné období stanovené pro 
vypracování vnitrostátních strategických 
plánů není dostatečné, mohou členské 
státy na úrovni EU rozhodnout, že 
přechodné období prodlouží o další rok do 
31. prosince 2022.
V případě, že přechodné období bude 
prodlouženo, budou odpovídající 
přechodná pravidla a podmínky 
použitelné na původní přechodné období 
pro kalendářní rok 2021 dále uplatňovány 
i v průběhu prodlouženého přechodného 
období, přičemž rozpočtové příděly a 
příslušné lhůty budou náležitě 
přizpůsobeny.

Or. de

Pozměňovací návrh 208
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U programů podporovaných z Evropského U programů podporovaných z Evropského 
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zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) mohou členské státy, kterým 
hrozí, že kvůli nedostatku finančních 
zdrojů nebudou moci přijmout nové právní 
závazky v souladu s nařízením (EU) č. 
1305/2013, prodloužit lhůtu stanovenou v 
čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 
do 31. prosince 2021.

zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) mohou členské státy, kterým 
hrozí, že kvůli nedostatku finančních 
zdrojů nebudou moci přijmout nové právní 
závazky pro jedno nebo několik opatření v 
souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013, 
prodloužit lhůtu stanovenou v čl. 26 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1303/2013 do 31. prosince 
2022.

Or. it

Pozměňovací návrh 209
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U programů podporovaných z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) mohou členské státy, kterým 
hrozí, že kvůli nedostatku finančních 
zdrojů nebudou moci přijmout nové právní 
závazky v souladu s nařízením (EU) č. 
1305/2013, prodloužit lhůtu stanovenou v 
čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 
do 31. prosince 2021.

U programů podporovaných z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) mohou členské státy, kterým 
hrozí, že kvůli nedostatku finančních 
zdrojů nebudou moci přijmout nové právní 
závazky pro jedno nebo několik opatření v 
souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013, 
prodloužit lhůtu stanovenou v čl. 26 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1303/2013 do 31. prosince 
2022.

Or. it

Pozměňovací návrh 210
Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U programů podporovaných z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) mohou členské státy, kterým 
hrozí, že kvůli nedostatku finančních 

U programů podporovaných z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) mohou členské státy, kterým 
hrozí, že kvůli nedostatku finančních 
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zdrojů nebudou moci přijmout nové právní 
závazky v souladu s nařízením (EU) č. 
1305/2013, prodloužit lhůtu stanovenou v 
čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 
do 31. prosince 2021.

zdrojů nebudou moci přijmout nové právní 
závazky v rámci jednoho nebo více 
opatření v souladu s nařízením (EU) č. 
1305/2013, prodloužit lhůtu stanovenou v 
čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 
do 31. prosince 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U programů podporovaných z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) mohou členské státy, kterým 
hrozí, že kvůli nedostatku finančních 
zdrojů nebudou moci přijmout nové právní 
závazky v souladu s nařízením (EU) č. 
1305/2013, prodloužit lhůtu stanovenou v 
čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 
do 31. prosince 2021.

U programů podporovaných z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) mohou členské státy, kterým 
hrozí, že kvůli nedostatku finančních 
zdrojů nebudou moci přijmout nové právní 
závazky v souladu s nařízením (EU) č. 
1305/2013, prodloužit lhůtu stanovenou v 
čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 
do 31. prosince 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U programů podporovaných z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) mohou členské státy, kterým 
hrozí, že kvůli nedostatku finančních 
zdrojů nebudou moci přijmout nové právní 
závazky v souladu s nařízením (EU) č. 
1305/2013, prodloužit lhůtu stanovenou v 
čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 

U programů podporovaných z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) mohou členské státy, kterým 
hrozí, že kvůli nedostatku finančních 
zdrojů nebudou moci přijmout nové právní 
závazky v souladu s nařízením (EU) č. 
1305/2013, prodloužit lhůtu stanovenou v 
čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 
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do 31. prosince 2021. do 31. prosince 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na léta 2021, 2022 a 2023, jak je 
stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 30 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 



PE648.383v01-00 74/129 AM\1199799CS.docx

CS

oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na přechodné období, jak je 
stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na roky 2021 a 2022, jak je 
stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 



AM\1199799CS.docx 75/129 PE648.383v01-00

CS

oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

oznámí své rozhodnutí Komisi do 30 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021 a 2022, jak je 
stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

Or. it

Pozměňovací návrh 217
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do čtyř 
týdnů od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Pokud členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 20 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do dvou 
týdnů od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Pokud členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Petros Kokkalis
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 20 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, toto 
oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud některý členský stát nepotřebuje 
pro prodloužení svého programu rozvoje 
venkova nebo regionálních programů 
úplné roční rozdělení na rok 2021, může 
použít částečné prodloužení programu 
rozvoje venkova nebo regionálních 
programů.

Or. en

Odůvodnění

Programy rozvoje venkova budou vyžadovat částečné prodloužení pouze u některých 
opatření, která budou potřebovat prodloužení v roce 2021. V těchto případech nebude 
program rozvoje venkova schopen použít všechna roční rozdělení do roku 2021.
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Pozměňovací návrh 222
Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský 
stát do 6 týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Předběžné posouzení návrhů členských států na prodloužení Evropskou komisí se jeví 
zbytečné. Je povinností členských států rozhodnout, kdy a jak využít rozpočtové příděly EU v 
souladu s právními předpisy EU a v souladu se zásadami „sdíleného řízení“ a „subsidiarity“.

Pozměňovací návrh 223
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský 
stát do 6 týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský 
stát do 6 týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost rozšířit programy podporované Evropským zemědělským 
fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) prostřednictvím jednoduchého oznámení, aniž by musely 
použít stanovisko Evropské komise.

Pozměňovací návrh 225
Atidzhe Alieva-Veli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský stát 
do 6 týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci.

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský stát 
do čtyř týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci. Komise 
sdělí dotčenému členskému státu 
zdůvodnění, proč prodloužení zamítla, a 
pokud možno i konkrétní doporučení, jak 
oznámení zlepšit, aby bylo platné. Dotčený 
členský stát může do čtyř týdnů od 
obdržení doporučení ze strany Komise 
předložit aktualizované oznámení, v němž 
vysvětlí, jak doporučení Komise týkající se 
platnosti prodloužení provede. Pokud 
Komise usoudí, že prodloužení není 
nadále opodstatněné, informuje o tom 
dotyčný členský stát do čtyř týdnů od 
obdržení aktualizovaného oznámení. 
Komise sdělí dotčenému členskému státu 
zdůvodnění, proč prodloužení zamítla.

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský stát 
do 6 týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci.

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský stát 
do 6 týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci. Při 
hodnocení žádosti o prodloužení vychází 
Komise z jasných a objektivních kritérií, 
která dotyčnému členskému státu sdělí.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský stát 
do 6 týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci.

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský stát 
do čtyř týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský stát 
do 6 týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci.

Pokud se Komise domnívá, že prodloužení 
lhůty podle prvního pododstavce není 
opodstatněné, informuje o tom členský stát 
do osmi týdnů od obdržení oznámení 
uvedeného v druhém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021, a pokud se použije čl. -1 odst. 
2 tohoto nařízení, pro rok 2022, podle čl. 
11 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013. 
Tato změna se nebere v úvahu s ohledem 
na omezení ročních úprav stanovené v čl. 
4 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 808/2014. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 nařízení 
(EU) č. 1305/2013.

Or. en

Odůvodnění

Změna prodloužení programu rozvoje venkova se nezapočítává do omezení ročních úprav.

Pozměňovací návrh 230
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na roky 2021 a 2022 podle čl. 11 odst. 1 
písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013. Tato 
změna zaručuje alespoň stejnou celkovou 
úroveň výdajů EZFRV na opatření uvedená 
v čl. 59 odst. 6 uvedeného nařízení. 
Prodloužení plánu pro opatření uvedená 
členským státem se považuje za platné od 
třicátého dne následujícího po dni 
odeslání oznámení Evropské komise.

Or. it

Odůvodnění

Navrhuje se zjednodušení postupu oznamování členských států a následného schválení Komisí 
pro úpravu programů rozvoje venkova. Proto změna oznámená členskými státy, analogicky 
tomu, co se předpokládá v případě formálních oprav PRV, nesmí podléhat schválení Evropské 
komise, pokud je provede členský stát do 30 dnů od vstupu přechodného nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 231
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na roky 2021, 2022 a 2023 podle čl. 11 
odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 
1305/2013. Cílem této změny je zachovat 
alespoň stejnou celkovou úroveň výdajů 
EZFRV na opatření uvedená v čl. 59 odst. 
6 uvedeného nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na roky 2021 a 2022 podle čl. 11 odst. 1 
písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem 
této změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na roky 2021 a 2022 podle čl. 11 odst. 1 
písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem 
této změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Or. it

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost rozšířit programy podporované Evropským zemědělským 
fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) jednoduchým oznámením, aniž by musely použít 
stanovisko Evropské komise.
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Pozměňovací návrh 234
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na roky 2021 a 2022 podle čl. 11 odst. 1 
písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem 
této změny je zachovat alespoň stejné 
procento výdajů EZFRV na opatření 
uvedená v čl. 59 odst. 6 uvedeného 
nařízení.

Or. it

Odůvodnění

Navrhuje se také zahrnout program na rok 2022 a snažit se objasnit význam „stejné celkové 
úrovně“, jejímž cílem je stanovit současné procento výdajů EZFRV použitých na 
environmentální a klimatické cíle, nikoli celkovou částku určenou pro environmentální a 
klimatická opatření. V opačném případě budou muset členské státy přepočítat, 
přeprogramovat a zcela revidovat programy výzkumu a vývoje. Jedná se tedy o nepřiměřené 
snahy, které jsou v přechodném období neproveditelné.

Pozměňovací návrh 235
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejný podíl 
výdajů EZFRV na opatření uvedená v čl. 
59 odst. 6 uvedeného nařízení.
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uvedeného nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné objasnit význam pojmu „celková úroveň“ výdajů.

Pozměňovací návrh 236
Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejný 
procentní podíl výdajů EZFRV na opatření 
uvedená v čl. 59 odst. 6 uvedeného 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Třebaže návrh Komise týkající se VFR vede k omezení financování rozvoje venkova, ze znění 
tohoto přechodného nařízení vyplývá, že celková úroveň výdajů EZFRV na ambice v oblasti 
životního prostředí a klimatu musí být zachována. Je třeba vyjasnit, že ambice v oblasti 
životního prostředí a klimatu musí být stanoveny jako procentní podíl na závazcích EZFRV v 
současném programovém období, a nikoli jako pouhé číselné hodnoty. Jinak by musela být 
opatření pro rozvoj venkova pro přechodné období úplně přepočítána a přeprogramována.

Pozměňovací návrh 237
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejný 
procentní podíl výdajů EZFRV na opatření 
uvedená v čl. 59 odst. 6 uvedeného 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejný 
procentní podíl výdajů EZFRV na opatření 
uvedená v čl. 59 odst. 6 uvedeného 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit návrh Komise.

Pozměňovací návrh 239
Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Cílem této 
změny je zachovat alespoň stejnou 
celkovou úroveň výdajů EZFRV na 
opatření uvedená v čl. 59 odst. 6 
uvedeného nařízení.

Oznámením uvedeným v druhém 
pododstavci není dotčena potřeba předložit 
žádost o změnu programu rozvoje venkova 
na rok 2021 podle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 1305/2013. Tato změna 
zaručí stejnou celkovou úroveň výdajů 
EZFRV na opatření uvedená v čl. 59 odst. 
6 uvedeného nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě členských států, které se 
nerozhodnou využít možnosti uvedené v 
odstavci 1 tohoto článku, se článek [8] 
nařízení (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021 až 2027] použije na příděly, které 
nebyly použity pro rok 2021, jak je 
stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

V případě členských států, které se 
nerozhodnou využít možnosti uvedené v 
odstavci 1 tohoto článku, se článek [8] 
nařízení (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021 až 2027] použije na příděly, které 
nebyly použity pro roky 2021, 2022 a 
2023, jak je stanoveno v příloze I nařízení 
(EU) č. 1305/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě členských států, které se 
nerozhodnou využít možnosti uvedené v 

V případě členských států, které se 
nerozhodnou využít možnosti uvedené v 
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odstavci 1 tohoto článku, se článek [8] 
nařízení (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021 až 2027] použije na příděly, které 
nebyly použity pro rok 2021, jak je 
stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

odstavci 1 tohoto článku, se článek [8] 
nařízení (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021 až 2027] použije na příděly, které 
nebyly použity pro roky 2021 a 2022, jak 
je stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě členských států, které se 
nerozhodnou využít možnosti uvedené v 
odstavci 1 tohoto článku, se článek [8] 
nařízení (EU).../... [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021 až 2027] použije na příděly, které 
nebyly použity pro rok 2021, jak je 
stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

V případě členských států, které se 
nerozhodnou využít možnosti uvedené v 
odstavci 1 tohoto článku, se článek [8] 
nařízení (EU).../... [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021 až 2027] použije na příděly, které 
nebyly použity pro roky 2021 a 2022, jak 
je stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

Or. it

Odůvodnění

Považuje se za zásadní zajistit kontinuitu plateb a souvisejících částek také pro dlouhodobé 
závazky, které musí mít návaznost ve strategických plánech. Při plánování své činnosti 
nesmějí zemědělské podniky trpět negativními hospodářskými dopady s následnými škodami 
také v zemědělských dodavatelských řetězcích a v zemědělsko-potravinářském odvětví obecně, 
kromě podpůrných odvětví.

Pozměňovací návrh 243
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě členských států, které se 
nerozhodnou využít možnosti uvedené v 
odstavci 1 tohoto článku, se článek [8] 
nařízení (EU).../... [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021 až 2027] použije na příděly, které 
nebyly použity pro rok 2021, jak je 
stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

V případě členských států, které se 
nerozhodnou využít možnosti uvedené v 
odstavci 1 tohoto článku, se článek [8] 
nařízení (EU).../... [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021 až 2027] použije na příděly, které 
nebyly použity pro roky 2021 a 2022, jak 
je stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013.

Or. it

Odůvodnění

Považuje se za zásadní zajistit kontinuitu plateb a souvisejících částek také pro dlouhodobé 
závazky, které musí mít návaznost ve strategických plánech. Při plánování své činnosti 
nesmějí zemědělské podniky trpět negativními hospodářskými dopady s následnými škodami 
také v zemědělských dodavatelských řetězcích a v zemědělsko-potravinářském odvětví obecně, 
kromě podpůrných odvětví.

Pozměňovací návrh 244
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které v období 2014–2020 
plně nevyužily prostředky z přídělu 
EZFRV stanoveného v příloze I nařízení 
(EU) č. 1305/2013 a v případě, že k 31. 
prosinci 2020 tyto finanční zdroje nebyly 
přiděleny na právní závazky vůči 
příjemcům, mohou převést tyto prostředky 
na rozpočtové příděly odpovídající 
programovému období 2021–2027.

Or. it

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost využít nevyčerpané finanční zdroje přidělené na rozvoj 
venkova v předchozím období 2014–2020, a to převodem na jejich použití v novém 
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programovém období počínaje přechodným obdobím a také ve strategickém plánu SZP (až 
vstoupí v platnost).

Pozměňovací návrh 245
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne využít 
možnosti uvedené v odstavci 1 pouze s 
ohledem na některé regionální programy, 
příděl uvedený v prvním pododstavci 
tohoto odstavce se rovná částce stanovené 
pro daný členský stát pro rok 2021 v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013 po 
odečtení rozpočtových přídělů oznámených 
v souladu s odst. 2 prvním pododstavcem 
pro regionální programy, které jsou 
prodlouženy.

Pokud se členský stát rozhodne využít 
možnosti uvedené v odstavci 1 pouze s 
ohledem na některé regionální programy, 
příděl uvedený v prvním pododstavci 
tohoto odstavce se rovná částce stanovené 
pro daný členský stát pro roky 2021, 2022 
a 2023 v příloze I nařízení (EU) č. 
1305/2013 po odečtení rozpočtových 
přídělů oznámených v souladu s odst. 2 
prvním pododstavcem pro regionální 
programy, které jsou prodlouženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne využít 
možnosti uvedené v odstavci 1 pouze s 
ohledem na některé regionální programy, 
příděl uvedený v prvním pododstavci 
tohoto odstavce se rovná částce stanovené 
pro daný členský stát pro rok 2021 v 
příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013 po 
odečtení rozpočtových přídělů oznámených 
v souladu s odst. 2 prvním pododstavcem 
pro regionální programy, které jsou 
prodlouženy.

Pokud se členský stát rozhodne využít 
možnosti uvedené v odstavci 1 pouze s 
ohledem na některé regionální programy, 
příděl uvedený v prvním pododstavci 
tohoto odstavce se rovná částce stanovené 
pro daný členský stát pro roky 2021 a 2022 
v příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013 po 
odečtení rozpočtových přídělů oznámených 
v souladu s odst. 2 prvním pododstavcem 
pro regionální programy, které jsou 
prodlouženy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 247
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v odstavci 1 tohoto 
článku, mohou v souladu s nařízením 
Rady (EU)…/… [nařízení, kterým se 
stanoví víceletý finanční rámec na období 
2021–2027] převést část přidělených 
rozpočtových prostředků z EZFRV na 
roky přechodného období, které nebyly 
použity na prodloužení jejich programů 
rozvoje venkova, na finanční příděly na 
zbývající léta programového období. V 
takovém případě se příděl uvedený v 
prvním pododstavci tohoto odstavce rovná 
částce stanovené pro daný členský stát pro 
léta přechodného období v příloze I 
nařízení (EU) č. 1305/2013 po odečtení 
rozpočtových přídělů oznámených v 
souladu prvním pododstavcem tohoto 
odstavce pro programy, které jsou 
prodlouženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy, které v období 2014–
2020 plně nevyužily prostředky z přídělu 
EZFRV stanoveného v příloze I nařízení 
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(EU) č. 1305/2013 a v případě, že k 31. 
prosinci 2020 tyto finanční zdroje nebyly 
přiděleny na právní závazky vůči 
příjemcům, mohou převést tyto prostředky 
na rozpočtové příděly odpovídající 
programovému období 2021–2027.

Or. it

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost použít nevyčerpané finanční zdroje přidělené na rozvoj 
venkova v předchozím období 2014–2020, a to převodem na jejich použití v novém 
programovém období počínaje přechodným obdobím a také ve strategickém plánu SZP (až 
vstoupí v platnost). V opačném případě členský stát s konečnou platností ztratí tyto finanční 
zdroje, které se vrátí do pokladen EU.

Pozměňovací návrh 249
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U programů, u nichž se členské 
státy rozhodnou prodloužit období 2014–
2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, se odkazy na období nebo lhůty v 
čl. 50 odst. 1. čl. 51 odst. 1, čl. 57 odst. 2, 
čl. 65 odst. 2 a 4 a čl. 76 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 prodlužují o jeden rok.

2. U programů, u nichž se členské 
státy rozhodnou prodloužit období 2014–
2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, se odkazy na období nebo lhůty v 
čl. 50 odst. 1. čl. 51 odst. 1, čl. 57 odst. 2, 
čl. 65 odst. 2 a 4 a čl. 76 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 prodlužují o dva roky.

Or. it

Pozměňovací návrh 250
Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U programů, u nichž se členské 
státy rozhodnou prodloužit období 2014–

2. U programů, u nichž se členské 
státy rozhodnou prodloužit období 2014–
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2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, se odkazy na období nebo lhůty v 
čl. 50 odst. 1. čl. 51 odst. 1, čl. 57 odst. 2, 
čl. 65 odst. 2 a 4 a čl. 76 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 prodlužují o jeden rok.

2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, se odkazy na období nebo lhůty v 
čl. 50 odst. 1. čl. 51 odst. 1, čl. 57 odst. 2, 
čl. 65 odst. 2 a 4 a čl. 76 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 prodlužují o dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U programů, u nichž se členské 
státy rozhodnou prodloužit období 2014–
2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, se odkazy na období nebo lhůty v 
čl. 50 odst. 1. čl. 51 odst. 1, čl. 57 odst. 2, 
čl. 65 odst. 2 a 4 a čl. 76 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 prodlužují o jeden rok.

2. U programů, u nichž se členské 
státy rozhodnou prodloužit období 2014–
2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, se odkazy na období nebo lhůty v 
čl. 50 odst. 1. čl. 51 odst. 1, čl. 57 odst. 2, 
čl. 65 odst. 2 a 4 a čl. 76 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 prodlužují o dva roky.

Or. it

Pozměňovací návrh 252
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě členských států, které se 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, bude 
dohoda o partnerství vypracovaná pro 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020 v souladu s nařízením (EU) č. 
1303/2013 členskými státy i Komisí nadále 
používána jako strategický dokument, 
pokud jde o provádění podpory 
poskytované z EZFRV na rok 2021.

3. V případě členských států, které se 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, bude 
dohoda o partnerství vypracovaná pro 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020 v souladu s nařízením (EU) č. 
1303/2013 členskými státy i Komisí nadále 
používána jako strategický dokument, 
pokud jde o provádění podpory 
poskytované z EZFRV na roky 2021 a 
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2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě členských států, které se 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, bude 
dohoda o partnerství vypracovaná pro 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020 v souladu s nařízením (EU) č. 
1303/2013 členskými státy i Komisí nadále 
používána jako strategický dokument, 
pokud jde o provádění podpory 
poskytované z EZFRV na rok 2021.

3. V případě členských států, které se 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, bude 
dohoda o partnerství vypracovaná pro 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020 v souladu s nařízením (EU) č. 
1303/2013 členskými státy i Komisí nadále 
používána jako strategický dokument, 
pokud jde o provádění podpory 
poskytované z EZFRV na rok 2021 a 2022.

Or. it

Pozměňovací návrh 254
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě členských států, které se 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, bude 
dohoda o partnerství vypracovaná pro 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020 v souladu s nařízením (EU) č. 
1303/2013 členskými státy i Komisí nadále 
používána jako strategický dokument, 
pokud jde o provádění podpory 
poskytované z EZFRV na rok 2021.

3. V případě členských států, které se 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, bude 
dohoda o partnerství vypracovaná pro 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020 v souladu s nařízením (EU) č. 
1303/2013 členskými státy i Komisí nadále 
používána jako strategický dokument, 
pokud jde o provádění podpory 
poskytované z EZFRV na rok 2021 a 2022.

Or. it
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Pozměňovací návrh 255
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě členských států, které se 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, bude 
dohoda o partnerství vypracovaná pro 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020 v souladu s nařízením (EU) č. 
1303/2013 členskými státy i Komisí nadále 
používána jako strategický dokument, 
pokud jde o provádění podpory 
poskytované z EZFRV na rok 2021.

3. V případě členských států, které se 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, bude 
dohoda o partnerství vypracovaná pro 
období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 
2020 v souladu s nařízením (EU) č. 
1303/2013 členskými státy i Komisí nadále 
používána jako strategický dokument, 
pokud jde o provádění podpory 
poskytované z EZFRV na roky 2021, 2022 
a 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilost některých druhů výdajů v roce 
2021

Způsobilost některých druhů výdajů v 
letech 2021, 2022 a 2023

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 3 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilost některých druhů výdajů v roce 
2021

Způsobilost některých druhů výdajů v 
letech 2021 a 2022

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1303/2013, čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a 
článek 38 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou 
výdaje uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1310/2013 a v článku 16 nařízení v 
přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 
způsobilé pro příspěvek z EZFRV z přídělu 
na rok 2021 na programy podporované z 
EZFRV, u nichž se členské státy 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, s 
výhradou těchto podmínek:

Aniž je dotčen čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1303/2013, čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a 
článek 38 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou 
výdaje uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1310/2013 a v článku 16 nařízení v 
přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 
způsobilé pro příspěvek z EZFRV z přídělu 
na roky 2021, 2022 a 2023 na programy 
podporované z EZFRV, u nichž se členské 
státy rozhodnou prodloužit období 2014–
2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, s výhradou těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1303/2013, čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a 
článek 38 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou 
výdaje uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1310/2013 a v článku 16 nařízení v 
přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 

Aniž je dotčen čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1303/2013, čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení a 
článek 38 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou 
výdaje uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1310/2013 a v článku 16 nařízení v 
přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 



AM\1199799CS.docx 97/129 PE648.383v01-00

CS

způsobilé pro příspěvek z EZFRV z přídělu 
na rok 2021 na programy podporované z 
EZFRV, u nichž se členské státy 
rozhodnou prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, s 
výhradou těchto podmínek:

způsobilé pro příspěvek z EZFRV z přídělu 
na roky 2021 a 2022 na programy 
podporované z EZFRV, u nichž se členské 
státy rozhodnou prodloužit období 2014–
2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, s výhradou těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném programu rozvoje venkova na 
rok 2021;

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném programu rozvoje venkova na 
roky 2021, 2022 a 2023;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném programu rozvoje venkova na 
rok 2021;

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném programu rozvoje venkova na 
roky 2021 a 2022;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném programu rozvoje venkova na 
rok 2021;

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném programu rozvoje venkova na 
rok 2021 a 2022;

Or. it

Pozměňovací návrh 263
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném programu rozvoje venkova na 
rok 2021;

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném programu rozvoje venkova na 
rok 2021 a 2022;

Or. it

Pozměňovací návrh 264
Ivan David

Návrh nařízení
Hlava I – kapitola II – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití článků 25 až 28 nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
na programový rok 2021

Použití článků 25 až 28 nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
na programové roky 2021, 2022 a 2023

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Ivan David

Návrh nařízení
Hlava I – kapitola II – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití článků 25 až 28 nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
na programový rok 2021

Použití článků 25 až 28 nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních] 
na programové roky 2021 a 2022

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U programů podporovaných z EZFRV v 
období 2014–2020 a programů, u nichž se 
členské státy rozhodnou prodloužit období 
2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, může EZFRV v souladu s články 
25 až 28 nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] podporovat 
komunitně vedený místní rozvoj se 
zapojením více zdrojů.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k obtížím při provádění iniciativy LEADER, které nastaly v některých zemích ve 
stávajícím programovém období 2014–2020 a v předchozích programových obdobích, by 
členské státy měly mít možnost rozhodovat o využití zdrojů na místní participativní rozvoj.

Pozměňovací návrh 267
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U programů podporovaných z EZFRV v 
období 2014–2020 a programů, u nichž se 

U programů podporovaných z EZFRV v 
období 2014–2020 a programů, u nichž se 
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členské státy rozhodnou prodloužit období 
2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, může EZFRV v souladu s články 
25 až 28 nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] podporovat 
komunitně vedený místní rozvoj se 
zapojením více zdrojů.

členské státy rozhodnou prodloužit období 
2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení, může EZFRV v souladu s články 
25 až 28 nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních] podporovat 
komunitně vedený místní rozvoj se 
zapojením jednoho nebo více zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

V rámci iniciativy LEADER by přechodná ustanovení měla jednoznačně umožnit financování 
předběžné podpory z hlediska období 2021–2027 a výběr podpory komunitně vedeného 
místního rozvoje se zapojením jednoho fondu nebo s více fondů.

Pozměňovací návrh 268
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platební nároky přiznané 
zemědělcům před 1. lednem 2020 se 
považují za zákonné a řádné od 1. ledna 
2021. Hodnotou nároků, která se považuje 
za zákonnou a řádnou, je hodnota na 
kalendářní rok 2020 platná dne 31. 
prosince 2020. Tím nejsou dotčeny 
příslušné články právních předpisů Unie 
týkající se hodnoty platebních nároků pro 
kalendářní roky 2021 a dále, zejména čl. 22 
odst. 5 a čl. 25 odst. 12 nařízení (EU) č. 
1307/2013.

1. Platební nároky přiznané 
zemědělcům před 1. lednem 2020 se 
považují za zákonné a řádné od 1. ledna 
2021. Hodnota a částka nároků, která se 
považuje za zákonnou a řádnou, se rovná 
hodnotě a částce na kalendářní rok 2020 
platné dne 31. prosince 2020. Tím nejsou 
dotčeny příslušné články právních předpisů 
Unie týkající se hodnoty platebních nároků 
pro kalendářní roky 2021 a dále, zejména 
čl. 22 odst. 5 a čl. 25 odst. 12 nařízení (EU) 
č. 1307/2013.

Or. it

Odůvodnění

Nařízení, kterým se stanoví přechodná ustanovení, musí být založeno na současných 
pravidlech a na nárocích na pomoc ve stejné výši jako stávající částky. Specifikace částek 
slouží k ochraně skutečné hodnoty podpory EU na činnost zemědělců při dosahování cílů 
stanovených SZP.
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Pozměňovací návrh 269
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platební nároky přiznané 
zemědělcům před 1. lednem 2020 se 
považují za zákonné a řádné od 1. ledna 
2021. Hodnotou nároků, která se považuje 
za zákonnou a řádnou, je hodnota na 
kalendářní rok 2020 platná dne 31. 
prosince 2020. Tím nejsou dotčeny 
příslušné články právních předpisů Unie 
týkající se hodnoty platebních nároků pro 
kalendářní roky 2021 a dále, zejména čl. 22 
odst. 5 a čl. 25 odst. 12 nařízení (EU) č. 
1307/2013.

1. Platební nároky přiznané 
zemědělcům před 1. lednem 2020 se 
považují za zákonné a řádné od 1. ledna 
2021. Hodnota a částka nároků, která se 
považuje za zákonnou a řádnou, se rovná 
hodnotě a částce na kalendářní rok 2020 
platné dne 31. prosince 2020. Tím nejsou 
dotčeny příslušné články právních předpisů 
Unie týkající se hodnoty platebních nároků 
pro kalendářní roky 2021 a dále, zejména 
čl. 22 odst. 5 a čl. 25 odst. 12 nařízení (EU) 
č. 1307/2013.

Or. it

Odůvodnění

Nařízení, kterým se stanoví přechodná ustanovení, musí být založeno na současných 
pravidlech a na nárocích na pomoc ve stejné výši jako stávající částky. Jakékoli škrty ve 
zdrojích pro SZP se považují za nepřijatelné, a to i ve vztahu k základnímu příspěvku 
zaměřenému na upevnění vazby mezi plněním rozpočtu EU a cílem zelenější Evropy bez 
uhlíkových emisí v souladu s novou strategií zvanou Zelená dohoda.

Pozměňovací návrh 270
Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platební nároky přiznané 
zemědělcům před 1. lednem 2020 se 
považují za zákonné a řádné od 1. ledna 
2021. Hodnotou nároků, která se považuje 
za zákonnou a řádnou, je hodnota na 
kalendářní rok 2020 platná dne 31. 
prosince 2020. Tím nejsou dotčeny 
příslušné články právních předpisů Unie 

1. Platební nároky přiznané 
zemědělcům před 1. lednem 2020 se 
považují za zákonné a řádné od 1. ledna 
2020. Hodnotou nároků, která se považuje 
za zákonnou a řádnou, je hodnota na 
kalendářní rok 2019 platná dne 31. 
prosince 2019. Tím nejsou dotčeny 
příslušné články právních předpisů Unie 
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týkající se hodnoty platebních nároků pro 
kalendářní roky 2021 a dále, zejména čl. 22 
odst. 5 a čl. 25 odst. 12 nařízení (EU) č. 
1307/2013.

týkající se hodnoty platebních nároků pro 
kalendářní roky 2020 a dále, zejména čl. 22 
odst. 5 a čl. 25 odst. 12 nařízení (EU) č. 
1307/2013.

Or. en

Odůvodnění

Rok podání žádosti 2020 bude již financován z víceletého finančního rámce 2021–2027 
(VFR). Od začátku nového VFR by měla být zajištěna právní jistota a jasnost tím, že všechny 
platební nároky přidělené zemědělcům před 1. lednem 2020 budou považovány za zákonné a 
řádné od 1. ledna 2020.

Pozměňovací návrh 271
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Monika Hohlmeier, Luděk Niedermayer, Jiří 
Pospíšil, Tomáš Zdechovský, Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije na platební 
nároky přiznané zemědělcům na základě 
věcně nesprávných žádostí kromě případů, 
v nichž chyba nemohla být zemědělcem 
přiměřeným způsobem zjištěna.

2. Odstavec 1 se nepoužije na platební 
nároky přiznané zemědělcům na základě 
věcně nesprávných žádostí nebo žádostí, 
které porušují pravidlo o střetu zájmů ve 
smyslu článku 61 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/10461a, kromě případů, v nichž chyba 
nemohla být zemědělcem přiměřeným 
způsobem zjištěna.

__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Dacian Cioloş, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Návrh nařízení
Hlava I – kapitola III a (nová) – čl. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola IIIa
Vnější sbližování

Článek 5a
Pokračování vnějšího sbližování

V zájmu podpory sbližování v oblasti 
rozvoje zemědělských odvětví členských 
států a udržitelnosti venkova je třeba, aby 
byly přímé platby mezi členskými státy 
spravedlivěji rozdělovány. Komise zajistí, 
aby byl během přechodného období 
prováděn stanovený postup.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném strategickém plánu SZP na 
období 2022–2027 v souladu s nařízením 
(EU) [nařízení o plánu SZP] a jsou v 
souladu s nařízením (EU) [horizontální 
nařízení];

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném strategickém plánu SZP na 
období 2022–2027;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná přechodná ustanovení týkající se pravidel způsobilosti pro výdaje z předchozích 
programových období jsou příliš omezující. Zejména je třeba zajistit, aby se pokračující 
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platby prováděly v souladu s ustanoveními horizontálního nařízení na období 2021–2027 
(COM(2018) 393). Stejně jako v případě modelu řešení pro předchozí přechodné období 
(1310/2013) by mělo být možné provádět platby za méně omezujících podmínek.

Pozměňovací návrh 274
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se rovněž vztahuje na 
právní závazky vůči příjemcům přijaté v 
rámci odpovídajících opatření 
stanovených v nařízení (ES) č. 1257/1999, 
na něž je poskytována podpora podle 
nařízení (EU) č. 1305/2013.

Or. en

Odůvodnění

Přechodná ustanovení by také měla umožnit regulaci dlouhodobých závazků přijatých v rámci 
programů rozvoje venkova dříve než v období 2014–2020. Tento přístup umožní provádět 
platby za závazky, např. na zalesňování prováděné v rámci programů rozvoje venkova na 
období 2004–2006. Proto by měl být čl. 6 první věta doplněn o další odstavec.

Pozměňovací návrh 275
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje týkající se právních 
závazků vůči příjemcům přijatých v rámci 
víceletých opatření uvedených v článcích 
28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 
a výdajů týkajících se právních závazků 
po dobu delší než 1. ledna 2024 nebo po 1. 
lednu 2025 v členských státech, které se 
rozhodly prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, 

2. S výhradou podmínek stanovených 
ve druhém pododstavci jsou pro příspěvek 
z EZFRV v období 2022–2027, na něž se 
vztahuje strategický plán SZP, způsobilé 
tyto výdaje:
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podle článků 14 až 18, čl. 19 odst. 1 písm. 
a) a b), čl. 20, článků 22 až 27, 35, 38, 39 
a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 a podle 
čl. 35 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou 
způsobilé pro příspěvek z EZFRV v 
období 2022–2027, na něž se vztahuje 
strategický plán SZP, a to za těchto 
podmínek

a) výdaje týkající se právních závazků vůči 
příjemcům přijatých v rámci víceletých 
opatření uvedených v článcích 28, 29, 33 
a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013;
b) výdaje týkající se právních závazků na 
dobu po 1. lednu 2024 nebo po 1. lednu 
2025 v členských státech, které se 
rozhodly prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, 
podle článků 14 až 18, čl. 19 odst. 1 písm. 
a) a b), čl. 20, článků 22 až 27, 35, 38, 39 
a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 a podle 
čl. 35 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Podmínky způsobilosti pro příspěvky z 
EZFRV v období 2022–2027, na něž se 
vztahuje strategický plán SZP uvedený v 
prvním pododstavci, jsou následující:

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném 
strategickém plánu SZP na období 2022–
2027 v souladu s nařízením (EU) [nařízení 
o plánu SZP] a jsou v souladu s nařízením 
(EU) [horizontální nařízení];

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném 
strategickém plánu SZP na období 2022–
2027 v souladu s nařízením (EU) [nařízení 
o plánu SZP] a jsou v souladu s nařízením 
(EU) [horizontální nařízení];

b) použije se sazba příspěvku z EZFRV 
odpovídající intervence stanovené ve 
strategickém plánu SZP v souladu s 
nařízením (EU) [nařízení o strategických 
plánech SZP];

b) použije se sazba příspěvku z EZFRV 
odpovídající intervence stanovené ve 
strategickém plánu SZP v souladu s 
nařízením (EU) [nařízení o strategických 
plánech SZP];

c) integrovaný systém uvedený v čl. 63 
odst. 2 nařízení (EU) [horizontální 
nařízení] se vztahuje na právní závazky 
přijaté v rámci opatření, která odpovídají 
druhům intervencí podle plochy a zvířat, 
uvedených v kapitolách II a IV hlavy III 
nařízení (EU) [nařízení o strategickém 
plánu SZP] a jsou jasně určeny příslušné 
operace; a

c) integrovaný systém uvedený v čl. 63 
odst. 2 nařízení (EU) [horizontální 
nařízení] se vztahuje na právní závazky 
přijaté v rámci opatření, která odpovídají 
druhům intervencí podle plochy a zvířat, 
uvedených v kapitolách II a IV hlavy III 
nařízení (EU) [nařízení o strategickém 
plánu SZP] a jsou jasně určeny příslušné 
operace; a

d) platby za právní závazky uvedené v 
písmenu c) se provádějí ve lhůtě stanovené 

d) platby za právní závazky uvedené v 
písmenu c) se provádějí ve lhůtě stanovené 
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v článku 42 nařízení (EU) č. [horizontální 
nařízení].

v článku 42 nařízení (EU) č. [horizontální 
nařízení].

Or. en

Odůvodnění

Záměrem tohoto návrhu je vyjasnit: na jedné straně, že víceletá opatření uvedená v článcích 
28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 a určená na stávající programové období jsou 
způsobilá pro příspěvek z EZFRV od 1. ledna 2022, bez konečného termínu; na druhé straně, 
že opatření podle článků 14 až18, 19a, 19b, 20, 22 až 27,35, 38, 39, 39a s výdaji týkajícími se 
právních závazků na dobu po 1. lednu 2024 [nebo po 1. lednu 2025 pro prodloužené 
programy rozvoje venkova] budou způsobilá pro EZFRV 2022–2027 za předpokladu, že 
budou dodrženy podmínky uvedené v návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 276
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje týkající se právních 
závazků vůči příjemcům přijatých v rámci 
víceletých opatření uvedených v článcích 
28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 
a výdajů týkajících se právních závazků 
po dobu delší než 1. ledna 2024 nebo po 1. 
lednu 2025 v členských státech, které se 
rozhodly prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, 
podle článků 14 až 18, čl. 19 odst. 1 písm. 
a) a b), čl. 20, článků 22 až 27, 35, 38, 39 
a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 a podle 
čl. 35 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou 
způsobilé pro příspěvek z EZFRV v 
období 2022–2027, na něž se vztahuje 
strategický plán SZP, a to za těchto 
podmínek:

2. S výhradou podmínek uvedených 
ve druhém pododstavci jsou způsobilé pro 
příspěvek z EZFRV v období 2022–2027, 
na něž se vztahuje strategický plán SZP 
tyto výdaje:

a) výdaje týkající se právních závazků vůči 
příjemcům přijatých v rámci víceletých 
opatření uvedených v článcích 28, 29, 33 
a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013;
b) výdaje týkající se právních závazků po 
dobu delší než do 1. ledna 2024 nebo po 1. 
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lednu 2025 v členských státech, které se 
rozhodly prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, 
podle článků 14 až 18, čl. 19 odst. 1 písm. 
a) a b), čl. 20, článků 22 až 27, 35, 38, 39 
a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 a podle 
čl. 35 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Podmínky uvedené v prvním pododstavci 
jsou následující:

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném 
strategickém plánu SZP na období 2022–
2027 v souladu s nařízením (EU) [nařízení 
o plánu SZP] a jsou v souladu s nařízením 
(EU) [horizontální nařízení];

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném 
strategickém plánu SZP na období 2022–
2027 v souladu s nařízením (EU) [nařízení 
o plánu SZP] a jsou v souladu s nařízením 
(EU) [horizontální nařízení];

b) použije se sazba příspěvku z EZFRV 
odpovídající intervence stanovené ve 
strategickém plánu SZP v souladu s 
nařízením (EU) [nařízení o strategických 
plánech SZP];

b) použije se sazba příspěvku z EZFRV 
odpovídající intervence stanovené ve 
strategickém plánu SZP v souladu s 
nařízením (EU) [nařízení o strategických 
plánech SZP];

c) integrovaný systém uvedený v čl. 63 
odst. 2 nařízení (EU) [horizontální 
nařízení] se vztahuje na právní závazky 
přijaté v rámci opatření, která odpovídají 
druhům intervencí podle plochy a zvířat, 
uvedených v kapitolách II a IV hlavy III 
nařízení (EU) [nařízení o strategickém 
plánu SZP] a jsou jasně určeny příslušné 
operace; a

c) integrovaný systém uvedený v čl. 63 
odst. 2 nařízení (EU) [horizontální 
nařízení] se vztahuje na právní závazky 
přijaté v rámci opatření, která odpovídají 
druhům intervencí podle plochy a zvířat, 
uvedených v kapitolách II a IV hlavy III 
nařízení (EU) [nařízení o strategickém 
plánu SZP] a jsou jasně určeny příslušné 
operace; a

d) platby za právní závazky uvedené v 
písmenu c) se provádějí ve lhůtě stanovené 
v článku 42 nařízení (EU) č. [horizontální 
nařízení].

d) platby za právní závazky uvedené v 
písmenu c) se provádějí ve lhůtě stanovené 
v článku 42 nařízení (EU) č. [horizontální 
nařízení].

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit znění tohoto odstavce a zejména to, že 
opatření uvedená v článcích 28, 29, 33 a 34 na jedné straně a opatření uvedená v článcích 14 
až 18, 19a, 19b, 20, 22 až 27, 35, 38, 39 a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 na druhé straně 
jsou způsobilá pro příspěvek z EZFRV v novém programovém období za předpokladu, že jsou 
splněny podmínky uvedené v návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 277
Eric Andrieu
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje týkající se právních 
závazků vůči příjemcům přijatých v rámci 
víceletých opatření uvedených v článcích 
28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 
a výdajů týkajících se právních závazků 
po dobu delší než 1. ledna 2024 nebo po 1. 
lednu 2025 v členských státech, které se 
rozhodly prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, 
podle článků 14 až 18, čl. 19 odst. 1 písm. 
a) a b), čl. 20, článků 22 až 27, 35, 38, 39 
a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 a podle 
čl. 35 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou 
způsobilé pro příspěvek z EZFRV v 
období 2022–2027, na něž se vztahuje 
strategický plán SZP, a to za těchto 
podmínek:

2. S výhradou podmínek uvedených 
ve druhém pododstavci jsou způsobilé pro 
příspěvek z FEADER v období 2022–
2023, na něž se vztahuje strategický plán 
SZP tyto výdaje:

a) výdaje týkající se právních závazků vůči 
příjemcům přijatých v rámci víceletých 
opatření uvedených v článcích 28, 29, 33 
a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013;
b) výdaje týkající se právních závazků po 
dobu delší než do 1. ledna 2024 nebo po 1. 
lednu 2025 v členských státech, které se 
rozhodly prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, 
podle článků 14 až 18, čl. 19 odst. 1 písm. 
a) a b), čl. 20, článků 22 až 27, 35, 38, 39 
a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 a podle 
čl. 35 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Podmínky uvedené v prvním pododstavci 
jsou následující:

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném strategickém plánu SZP na 
období 2022–2027 v souladu s nařízením 
(EU) [nařízení o plánu SZP] a jsou v 
souladu s nařízením (EU) [horizontální 
nařízení];

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném 
strategickém plánu SZP na období 2022–
2027 v souladu s nařízením (EU) [nařízení 
o plánu SZP] a jsou v souladu s nařízením 
(EU) [horizontální nařízení];

b) použije se sazba příspěvku z 
EZFRV odpovídající intervence stanovené 
ve strategickém plánu SZP v souladu s 

b) použije se sazba příspěvku z EZFRV 
odpovídající intervence stanovené ve 
strategickém plánu SZP v souladu s 
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nařízením (EU) [nařízení o strategických 
plánech SZP];

nařízením (EU) [nařízení o strategických 
plánech SZP];

c) integrovaný systém uvedený v čl. 
63 odst. 2 nařízení (EU) [horizontální 
nařízení] se vztahuje na právní závazky 
přijaté v rámci opatření, která odpovídají 
druhům intervencí podle plochy a zvířat, 
uvedených v kapitolách II a IV hlavy III 
nařízení (EU) [nařízení o strategickém 
plánu SZP] a jsou jasně určeny příslušné 
operace; a

c) integrovaný systém uvedený v čl. 63 
odst. 2 nařízení (EU) [horizontální 
nařízení] se vztahuje na právní závazky 
přijaté v rámci opatření, která odpovídají 
druhům intervencí podle plochy a zvířat, 
uvedených v kapitolách II a IV hlavy III 
nařízení (EU) [nařízení o strategickém 
plánu SZP] a jsou jasně určeny příslušné 
operace; a

d) platby za právní závazky uvedené v 
písmenu c) se provádějí ve lhůtě stanovené 
v článku 42 nařízení (EU) č. [horizontální 
nařízení].

d) platby za právní závazky uvedené v 
písmenu c) se provádějí ve lhůtě stanovené 
v článku 42 nařízení (EU) č. [horizontální 
nařízení].

Or. fr

Odůvodnění

Il importe d'intégrer les clarifications contenues dans la présentation de la Commission du 24 
janvier 2020:-d'une part les mesures pluriannuelles visées aux articles 28,29,33,34 du 
règlement (UE) n°1305/2013 et souscrites par les agriculteurs sur la période de 
programmation actuelle sont éligibles à la contribution du FEADER à partir du 01 janvier 
2020, sans limites.-d'autre part, les mesures visées aux articles 14à18,19a,19b,20,22à27, 35 
38,39,39a dont les dépenses relatives aux engagements dépassent le 1er janvier 2024 (ou le 
1er janvier 2025 pour un PDR étendu) seront éligibles au FEADER 2022 -2027, à condition 
que les conditions énumérées dans la proposition de la Commission soient respectées

Pozměňovací návrh 278
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje týkající se právních 
závazků vůči příjemcům přijatých v rámci 
víceletých opatření uvedených v článcích 
28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 
a výdajů týkajících se právních závazků po 
dobu delší než 1. ledna 2024 nebo po 1. 
lednu 2025 v členských státech, které se 
rozhodly prodloužit období 2014–2020 v 
souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, 

2. Výdaje týkající se právních 
závazků vůči příjemcům přijatých v rámci 
víceletých opatření uvedených v článcích 
16, 22, 27, 28, 29, 33 a 34 nařízení (EU) č. 
1305/2013 a výdajů týkajících se právních 
závazků po dobu delší než 1. ledna 2024 
nebo po 1. lednu 2025 v členských státech, 
které se rozhodly prodloužit období 2014–
2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 tohoto 
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podle článků 14 až 18, čl. 19 odst. 1 písm. 
a) a b), čl. 20, článků 22 až 27, 35, 38, 39 a 
39a nařízení (EU) č. 1305/2013 a podle čl. 
35 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou 
způsobilé pro příspěvek z EZFRV v období 
2022–2027, na něž se vztahuje strategický 
plán SZP, a to za těchto podmínek:

nařízení, podle článků 14, 15, 17 a 18, čl. 
19 odst. 1 písm. a) a b), čl. 20, článků 23 až 
26, 35, 38, 39 a 39a nařízení (EU) č. 
1305/2013 a podle čl. 35 nařízení (EU) č. 
1303/2013 jsou způsobilé pro příspěvek z 
EZFRV v období 2022–2027, na něž se 
vztahuje strategický plán SZP, a to za 
těchto podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná přechodná ustanovení týkající se pravidel způsobilosti pro výdaje z předchozích 
programových období jsou příliš omezující. Zejména je třeba zajistit, aby se pokračující 
platby prováděly v souladu s ustanoveními horizontálního nařízení na období 2021–2027 
(COM(2018) 393). Stejně jako v případě modelu řešení pro předchozí přechodné období 
(1310/2013) by mělo být možné provádět platby za méně omezujících podmínek.

Pozměňovací návrh 279
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
příslušném strategickém plánu SZP na 
období 2022–2027 v souladu s nařízením 
(EU) [nařízení o plánu SZP] a jsou v 
souladu s nařízením (EU) [horizontální 
nařízení];

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tyto výdaje jsou stanoveny v a) tyto výdaje jsou stanoveny v 
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příslušném strategickém plánu SZP na 
období 2022–2027 v souladu s nařízením 
(EU) [nařízení o plánu SZP] a jsou v 
souladu s nařízením (EU) [horizontální 
nařízení];

příslušném strategickém plánu SZP na 
období 2022–2027;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná přechodná ustanovení týkající se pravidel způsobilosti pro výdaje z předchozích 
programových období jsou příliš omezující. Zejména je třeba zajistit, aby se pokračující 
platby prováděly v souladu s ustanoveními horizontálního nařízení na období 2021–2027 
(COM(2018) 393). Stejně jako v případě modelu řešení pro předchozí přechodné období 
(1310/2013) by mělo být možné provádět platby za méně omezujících podmínek.

Pozměňovací návrh 281
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) použije se sazba příspěvku z 
EZFRV odpovídající intervence stanovené 
ve strategickém plánu SZP v souladu s 
nařízením (EU) [nařízení o strategických 
plánech SZP];

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) použije se sazba příspěvku z 
EZFRV odpovídající intervence stanovené 
ve strategickém plánu SZP v souladu s 
nařízením (EU) [nařízení o strategických 
plánech SZP];

b) použije se sazba příspěvku z 
EZFRV odpovídající intervence stanovené 
ve strategickém plánu SZP;
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Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná přechodná ustanovení týkající se pravidel způsobilosti pro výdaje z předchozích 
programových období jsou příliš omezující. Zejména je třeba zajistit, aby se pokračující 
platby prováděly v souladu s ustanoveními horizontálního nařízení na období 2021–2027 
(COM(2018) 393). Stejně jako v případě modelu řešení pro předchozí přechodné období 
(1310/2013) by mělo být možné provádět platby za méně omezujících podmínek.

Pozměňovací návrh 283
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) integrovaný systém uvedený v čl. 
63 odst. 2 nařízení (EU) [horizontální 
nařízení] se vztahuje na právní závazky 
přijaté v rámci opatření, která odpovídají 
druhům intervencí podle plochy a zvířat, 
uvedených v kapitolách II a IV hlavy III 
nařízení (EU) [nařízení o strategickém 
plánu SZP] a jsou jasně určeny příslušné 
operace; a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) platby za právní závazky uvedené v 
písmenu c) se provádějí ve lhůtě 
stanovené v článku 42 nařízení (EU) č. 
[horizontální nařízení].

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 285
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výdaje týkající se právních 
závazků podle článků 14 až 18, čl. 19 odst. 
1 písm. a) a b), článků 20, 22 až 27, 35, 
38, 39 a 39a nařízení (EU) č. 1305/2013 a 
podle článku 35 nařízení (EU) č. 
1303/2013 mohou být hrazeny také mezi 
1. lednem 2022 a 31. prosincem 2023, 
nebo prosincem 2024, v případě 
prodloužených programů rozvoje 
venkova, pokud byly vyčerpány prostředky 
EZFRV na období 2014–2020.

Or. en

Odůvodnění

Nový odstavec by měl zahrnout mezi výdaje způsobilé pro příspěvek z EZFRV v období 2022–
2027, na něž se vztahuje strategický plán SZP, výdaje týkající se právních závazků pro 
všechna víceletá opatření mimo rámec IACS z období 2014–2020, pokud byly vyčerpány 
prostředky EZFRV.

Pozměňovací návrh 286
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pracovní programy na podporu 
odvětví olivového oleje a stolních oliv 
uvedené v článku 29 nařízení (EU) č. 
1308/2013, vypracované pro období od 1. 
dubna 2018 do 31. března 2021, se 
prodlužují a skončí dne 31. prosince 2021. 
Příslušné organizace producentů uznané 

1. Pracovní programy na podporu 
odvětví olivového oleje a stolních oliv 
uvedené v článku 29 nařízení (EU) č. 
1308/2013, vypracované pro období od 1. 
dubna 2018 do 31. března 2021, se 
prodlužují a skončí dne 31. prosince 2023. 
Příslušné organizace producentů uznané 
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podle článku 152 nařízení (EU) č. 
1308/2013, příslušná sdružení organizací 
producentů uznaná podle článku 156 
uvedeného nařízení a příslušné 
mezioborové organizace uznané podle 
článku 157 uvedeného nařízení upraví své 
pracovní programy tak, aby toto 
prodloužení zohlednily. Upravené pracovní 
programy se oznámí Komisi do 31. 
prosince 2020.

podle článku 152 nařízení (EU) č. 
1308/2013, příslušná sdružení organizací 
producentů uznaná podle článku 156 
uvedeného nařízení a příslušné 
mezioborové organizace uznané podle 
článku 157 uvedeného nařízení upraví své 
pracovní programy tak, aby toto 
prodloužení zohlednily. Upravené pracovní 
programy se oznámí Komisi do 31. 
prosince 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pracovní programy na podporu 
odvětví olivového oleje a stolních oliv 
uvedené v článku 29 nařízení (EU) č. 
1308/2013, vypracované pro období od 1. 
dubna 2018 do 31. března 2021, se 
prodlužují a skončí dne 31. prosince 2021. 
Příslušné organizace producentů uznané 
podle článku 152 nařízení (EU) č. 
1308/2013, příslušná sdružení organizací 
producentů uznaná podle článku 156 
uvedeného nařízení a příslušné 
mezioborové organizace uznané podle 
článku 157 uvedeného nařízení upraví své 
pracovní programy tak, aby toto 
prodloužení zohlednily. Upravené pracovní 
programy se oznámí Komisi do 31. 
prosince 2020.

1. Pracovní programy na podporu 
odvětví olivového oleje a stolních oliv 
uvedené v článku 29 nařízení (EU) č. 
1308/2013, vypracované pro období od 1. 
dubna 2018 do 31. března 2021, se 
prodlužují a skončí dne 31. prosince 2022. 
Příslušné organizace producentů uznané 
podle článku 152 nařízení (EU) č. 
1308/2013, příslušná sdružení organizací 
producentů uznaná podle článku 156 
uvedeného nařízení a příslušné 
mezioborové organizace uznané podle 
článku 157 uvedeného nařízení upraví své 
pracovní programy tak, aby toto 
prodloužení zohlednily. Upravené pracovní 
programy se oznámí Komisi do 31. 
prosince 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Eric Andrieu
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznaná organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny, která má operační 
program podle článku 33 nařízení (EU) č. 
1308/2013 schválená členským státem i na 
dobu po 31. prosinci 2021, předloží do 15. 
září 2021 tomuto členskému státu žádost, 
aby její operační program:

Uznaná organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny, která má operační 
program podle článku 33 nařízení (EU) č. 
1308/2013 schválená členským státem i na 
dobu po 31. prosinci 2021, může předložit 
do 15. září 2021 tomuto členskému státu 
žádost, aby její operační program:

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba, aby členské státy mohly uznaným organizacím producentů navrhnout, že operační 
program, jehož platnost vyprší po 31. prosinci 2021, může být zachován až do svého skončení, 
jak tomu bylo během předchozího přechodného období.

Pozměňovací návrh 289
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznaná organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny, která má operační 
program podle článku 33 nařízení (EU) č. 
1308/2013 schválená členským státem i na 
dobu po 31. prosinci 2021, předloží do 15. 
září 2021 tomuto členskému státu žádost, 
aby její operační program:

Uznaná organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny, která má operační 
program podle článku 33 nařízení (EU) č. 
1308/2013 schválená členským státem i na 
dobu po 31. prosinci 2021, může předložit 
do 15. září 2021 tomuto členskému státu 
žádost, aby její operační program:

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby členské státy mohly uznaným organizacím 
producentů navrhnout, že operační program, jehož platnost vyprší po 31. prosinci 2021, může 
být zachován až do svého skončení, jak tomu bylo během předchozího přechodného období.
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Pozměňovací návrh 290
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznaná organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny, která má operační 
program podle článku 33 nařízení (EU) č. 
1308/2013 schválená členským státem i na 
dobu po 31. prosinci 2021, předloží do 15. 
září 2021 tomuto členskému státu žádost, 
aby její operační program:

Uznaná organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny, která má operační 
program podle článku 33 nařízení (EU) č. 
1308/2013 schválená členským státem i na 
dobu po 31. prosinci 2021, může předložit 
do 15. září 2021 tomuto členskému státu 
žádost, aby její operační program:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost navrhnout uznaným organizacím producentů, aby určitý 
operační program, jehož platnost skončí po 31. prosinci 2021, mohl být zachován až do svého 
skončení, jako tomu bylo v předchozím přechodném období.

Pozměňovací návrh 291
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uznaná organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny, která má operační 
program podle článku 33 nařízení (EU) č. 
1308/2013 schválená členským státem i na 
dobu po 31. prosinci 2021, předloží do 15. 
září 2021 tomuto členskému státu žádost, 
aby její operační program:

Uznaná organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny, která má operační 
program podle článku 33 nařízení (EU) č. 
1308/2013 schválená členským státem i na 
dobu po skončení přechodného období, 
předloží do 15. září 2021 tomuto 
členskému státu žádost, aby její operační 
program:

Or. en

Odůvodnění

I organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny, které provádějí operační program, jenž 
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bude ukončen po dni 31. prosince 2021, by měly mít možnost své příslušné programy buď 
pozměnit, nebo nahradit tak, aby byly v souladu s novým nařízením o strategických plánech, 
nebo je ponechat beze změny až do jejich ukončení; v souladu s právními předpisy platnými v 
době jejich schválení (nařízení 1308, čl. 32, 33, 34…) operační programy v odvětvích ovoce a 
zeleniny by měly mít stejné příležitosti jako odvětví vína a včelařství.

Pozměňovací návrh 292
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byl nahrazen novým operačním 
programem schváleným podle nařízení 
(EU) [nařízení o strategických plánech 
SZP].

b) byl nahrazen novým operačním 
programem schváleným podle nařízení 
(EU) [nařízení o strategických plánech 
SZP], nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byl nahrazen novým operačním 
programem schváleným podle nařízení 
(EU) [nařízení o strategických plánech 
SZP].

b) byl nahrazen novým operačním 
programem schváleným podle nařízení 
(EU) [nařízení o strategických plánech 
SZP]; o

Or. it

Pozměňovací návrh 294
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) byl rozvíjen organizací producentů 
až do jeho uzavření v souladu s 
předchozími platnými právními předpisy.

Or. es

Odůvodnění

Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny musí mít tytéž možnosti, jako mají odvětví 
vína a včelařství.

Pozměňovací návrh 295
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nadále fungoval až do svého 
skončení za podmínek řídících se 
ustanoveními platnými v den schválení.

Or. en

Odůvodnění

Přechodná ustanovení týkající se intervence v odvětví ovoce a zeleniny by měla být rozšířena 
o ustanovení umožňující organizacím producentů pokračovat v operačních programech podle 
„starých“ pravidel schválených podle nařízení č. 1308/2013, dokud jejich platnost přirozeně 
neskončí. Absence těchto přechodných ustanovení vzbuzuje obavy ohledně finančních 
důsledků u těch organizací producentů, které nepřizpůsobí své operační programy novým 
pravidlům do 31. prosince 2021.

Pozměňovací návrh 296
Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) byl dokončen na základě právních 
předpisů platných v době jeho schválení.

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit jednotnost za účelem ukončení uplatňování 
společné organizace trhů v jednotlivých odvětvích (víno, olej a med) s cílem nevytvářet 
legislativní a finanční vakuum pro zemědělce. Proto se považuje za nezbytné provést úpravu, 
která umožní organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny, aby mohly dokončit 
operační programy již schválené podle dříve platných právních předpisů, aniž by bylo nutné 
je měnit nebo nahrazovat jiným operačním plánem.

Pozměňovací návrh 297
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nadále fungoval až do svého 
skončení za podmínek stanovených v 
nařízení (EU) č. 1308/2013.

Or. en

Odůvodnění

I organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny, které provádějí operační program, jenž 
bude ukončen po dni 31. prosince 2021, by měly mít možnost své příslušné programy buď 
pozměnit, nebo nahradit tak, aby byly v souladu s novým nařízením o strategických plánech, 
nebo je ponechat beze změny až do jejich ukončení; v souladu s právními předpisy platnými v 
době jejich schválení (nařízení 1308, čl. 32, 33, 34…) operační programy v odvětvích ovoce a 
zeleniny by měly mít stejné příležitosti jako odvětví vína a včelařství.

Pozměňovací návrh 298
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nadále fungoval až do svého skončení 
za podmínek řídících se ustanoveními 
platnými v den schválení.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud uznaná organizace producentů 
nepředloží žádost do 15. září 2021, její 
operační program schválený podle nařízení 
(EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. prosince 
2021.

Pokud uznaná organizace producentů 
nepředloží žádost, její operační program 
schválený podle nařízení (EU) č. 
1308/2013 se až do skončení operačního 
programu nadále řídí příslušnými 
ustanoveními uvedeného nařízení. Tento 
operační program se však neprodlužuje 
na dobu přesahující původně schválený 
časový rámec.

Or. en

Odůvodnění

Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny, které mají operační program i na dobu po 
skončení přechodného období, by měly mít možnost zachovat program do jeho konce, jak je 
schváleno.

Pozměňovací návrh 300
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud uznaná organizace producentů 
nepředloží žádost do 15. září 2021, její 
operační program schválený podle nařízení 
(EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. prosince 
2021.

Pokud uznaná organizace producentů 
nepředloží žádost do 15. září 2021, na její 
operační program se až do jeho skončení 
uplatní ustanovení nařízení (EU) č. 
1308/2013.

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby členské státy mohly uznaným organizacím 
producentů navrhnout, že operační program, jehož platnost vyprší po 31. prosinci 2021, může 
být zachován až do svého skončení, jak tomu bylo během předchozího přechodného období.

Pozměňovací návrh 301
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud uznaná organizace producentů 
nepředloží žádost do 15. září 2021, její 
operační program schválený podle nařízení 
(EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. prosince 
2021.

Pokud uznaná organizace producentů 
nepředloží žádost do 15. září 2021, na její 
operační program se až do jeho skončení 
uplatní ustanovení nařízení (EU) č. 
1308/2013.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba, aby členské státy mohly uznaným organizacím producentů navrhnout, že operační 
program, jehož platnost vyprší po 31. prosinci 2021, může být zachován až do svého skončení, 
jak tomu bylo během předchozího přechodného období.

Pozměňovací návrh 302
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud uznaná organizace producentů 
nepředloží žádost do 15. září 2021, její 
operační program schválený podle 
nařízení (EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. 
prosince 2021.

Pokud uznaná organizace producentů 
nepředloží žádost do 15. září 2021, 
ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013 se 
vztahují na jeho operační program, dokud 
tento program neskončí.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost navrhnout uznaným organizacím producentů, aby určitý 
operační program, jehož platnost skončí po 31. prosinci 2021, mohl být zachován až do svého 
skončení, jako tomu bylo v předchozím přechodném období.

Pozměňovací návrh 303
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Programy podpory v odvětví vína 
uvedené v článku 40 nařízení (EU) č. 
1308/2013 skončí dne 15. října 2023. 
Články 39 až 54 nařízení (EU) č. 
1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále 
použijí na výdaje a platby uskutečněné pro 
operace prováděné podle uvedeného 
nařízení před 16. říjnem 2023 v rámci 
režimu podpory uvedeného v článcích 39 
až 52 uvedeného nařízení.

3. Programy podpory v odvětví vína 
uvedené v článku 40 nařízení (EU) č. 
1308/2013 skončí dne 15. října 2023. 
Články 39 až 54 nařízení (EU) č. 
1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále 
použijí na operace vybrané v souladu s 
tímto nařízením před 16. říjnem 2023, 
pokud jde o výdaje a platby uskutečněné 
pro operace prováděné podle uvedeného 
nařízení před 16. říjnem 2023 v rámci 
režimu podpory uvedeného v článcích 39 
až 52 uvedeného nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

V důsledku stávajícího ustanovení by došlo k velké právní nejistotě příjemců a platebních 
agentur. Je důležité, aby závazky přijaté před 16. říjnem 2023 mohly být i nadále placeny po 
tomto datu v souladu s pravidly způsobilosti stanovenými ve stávajícím vnitrostátním plánu 
oznámeném na období 2019–2023.
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Pozměňovací návrh 304
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Programy podpory v odvětví vína 
uvedené v článku 40 nařízení (EU) č. 
1308/2013 skončí dne 15. října 2023. 
Články 39 až 54 nařízení (EU) č. 
1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále 
použijí na výdaje a platby uskutečněné pro 
operace prováděné podle uvedeného 
nařízení před 16. říjnem 2023 v rámci 
režimu podpory uvedeného v článcích 39 
až 52 uvedeného nařízení.

3. Programy podpory v odvětví vína 
uvedené v článku 40 nařízení (EU) č. 
1308/2013 skončí dne 15. října 2023. 
Články 39 až 54 nařízení (EU) č. 
1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále 
použijí na operace vybrané podle 
uvedeného nařízení před 16. říjnem 2023 
na výdaje a platby uskutečněné v rámci 
režimu podpory uvedeného v článcích 39 
až 52 uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Stávající ustanovení by vytvořilo značnou právní nejistotu pro příjemce a platební agentury 
tím, že by stanovilo, že operace zahájené během stávajícího programového období budou 
hrazeny podle pravidel budoucí SZP. Je třeba zajistit, aby závazky přijaté před 16. říjnem 
2023 mohly být dále hrazeny i po tomto datu v souladu s pravidly způsobilosti stanovenými ve 
stávajícím vnitrostátním plánu, který byl oznámen na období 2019–2023.

Pozměňovací návrh 305
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Programy podpory v odvětví vína 
uvedené v článku 40 nařízení (EU) č. 
1308/2013 skončí dne 15. října 2023. 
Články 39 až 54 nařízení (EU) č. 
1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále 
použijí na výdaje a platby uskutečněné pro 
operace prováděné podle uvedeného 
nařízení před 16. říjnem 2023 v rámci 

3. Programy podpory v odvětví vína 
uvedené v článku 40 nařízení (EU) č. 
1308/2013 skončí dne 15. října 2023. 
Články 39 až 54 nařízení (EU) č. 
1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále 
použijí na operace vybrané v souladu s 
tímto nařízením před 16. říjnem 2023, 
pokud jde o výdaje a platby uskutečněné 
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režimu podpory uvedeného v článcích 39 
až 52 uvedeného nařízení.

pro operace prováděné podle uvedeného 
nařízení před 16. říjnem 2023 v rámci 
režimu podpory uvedeného v článcích 39 
až 52 uvedeného nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

V důsledku stávajícího ustanovení by došlo k velké právní nejistotě příjemců a platebních 
agentur, protože stanoví, že operace zahájené během aktuálního programového období budou 
placeny podle pravidel budoucí SZP. Je třeba, aby závazky přijaté před 1. srpnem 2022 mohly 
být i nadále placeny po tomto datu v souladu s pravidly způsobilosti stanovenými ve 
stávajícím vnitrostátním plánu oznámeném na období 2019–2023.

Pozměňovací návrh 306
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní programy v odvětví 
včelařství uvedené v článku 55 nařízení 
(EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. července 
2022. Články 55, 56 a 57 nařízení (EU) č. 
1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále 
použijí na výdaje a platby uskutečněné pro 
operace prováděné podle uvedeného 
nařízení před 1. srpnem 2022 v rámci 
režimu podpory uvedeného v článku 55 
uvedeného nařízení.

4. Vnitrostátní programy v odvětví 
včelařství uvedené v článku 55 nařízení 
(EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. července 
2022. Články 55, 56 a 57 nařízení (EU) č. 
1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále 
použijí na operace vybrané podle 
uvedeného nařízení před 1. srpnem 2022 
na výdaje a platby uskutečněné v rámci 
režimu podpory uvedeného v článku 55 
uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Stávající ustanovení by vytvořilo značnou právní nejistotu pro příjemce a platební agentury 
tím, že by stanovilo, že operace zahájené během stávajícího programového období budou 
hrazeny podle pravidel budoucí SZP.

Pozměňovací návrh 307
Anne Sander
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní programy v odvětví 
včelařství uvedené v článku 55 nařízení 
(EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. července 
2022. Články 55, 56 a 57 nařízení (EU) č. 
1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále 
použijí na výdaje a platby uskutečněné pro 
operace prováděné podle uvedeného 
nařízení před 1. srpnem 2022 v rámci 
režimu podpory uvedeného v článku 55 
uvedeného nařízení.

4. Vnitrostátní programy v odvětví 
včelařství uvedené v článku 55 nařízení 
(EU) č. 1308/2013 skončí dne 31. července 
2022. Články 55, 56 a 57 nařízení (EU) č. 
1308/2013 se po 31. prosinci 2021 nadále 
použijí na výdaje a platby uskutečněné pro 
operace vybrané podle uvedeného nařízení 
před 1. srpnem 2022 v rámci režimu 
podpory uvedeného v článku 55 uvedeného 
nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

V důsledku stávajícího ustanovení by došlo k velké právní nejistotě příjemců a platebních 
agentur, protože stanoví, že operace zahájené během aktuálního programového období budou 
placeny podle pravidel budoucí SZP. Je třeba, aby závazky přijaté před 1. srpnem 2022 mohly 
být i nadále placeny po tomto datu v souladu s pravidly způsobilosti stanovenými ve 
stávajícím vnitrostátním plánu oznámeném na období 2019–2023.

Pozměňovací návrh 308
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud jde o režimy podpory 
uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, 
čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67, 68, 70, 75, 77, 91 až 97, 99, 100, čl. 
102 odst. 2, článcích 110 a 111 nařízení 
(EU) č. 1306/2013 a příslušná ustanovení 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů souvisejících s těmito články se po 31. 
prosinci 2021 nadále použijí na výdaje a 
platby uskutečněné pro operace prováděné 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto 
datu a do konce režimů podpory 
uvedených v odstavcích 3 a 4 a tohoto 

6. Pokud jde o režimy podpory 
uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto 
článku, čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 
52, 54, 59, 67, 68, 70 až 75, 77, 91 až 97, 
99, 100, čl. 102 odst. 2, článcích 110 a 111 
nařízení (EU) č. 1306/2013 a příslušná 
ustanovení aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktů souvisejících s těmito 
články se po skončení přechodného 
období nadále použijí na výdaje a platby 
uskutečněné pro operace prováděné podle 
nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto datu a 
do konce režimů podpory uvedených v 
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článku. odstavcích 3 a 4 a tohoto článku a 
případně do skončení operačních 
programů uvedených v odstavci 2 tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny, které mají operační program i na dobu po 
skončení přechodného období, by měly mít možnost zachovat program do jeho konce, jak je 
schváleno.

Pozměňovací návrh 309
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud jde o režimy podpory 
uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, 
čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67, 68, 70, 75, 77, 91 až 97, 99, 100, čl. 
102 odst. 2, článcích 110 a 111 nařízení 
(EU) č. 1306/2013 a příslušná ustanovení 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů souvisejících s těmito články se po 31. 
prosinci 2021 nadále použijí na výdaje a 
platby uskutečněné pro operace prováděné 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto 
datu a do konce režimů podpory 
uvedených v odstavcích 3 a 4 a tohoto 
článku.

6. Pokud jde o režimy podpory 
uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto 
článku, čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 
52, 54, 59, 67, 68, 70 až 75, 77, 91 až 97, 
99, 100, čl. 102 odst. 2, článcích 110 a 111 
nařízení (EU) č. 1306/2013, článcích 32, 
33 a 34 nařízení (EU) č. 1308/2013 a 
příslušná ustanovení aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů 
souvisejících s těmito články se po 
skončení přechodného období nadále 
použijí na výdaje a platby uskutečněné pro 
operace prováděné podle nařízení (EU) č. 
1308/2013 po tomto datu a do konce 
režimů podpory uvedených v odstavcích 3 
a 4 a tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

I organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny, které provádějí operační program, jenž 
bude ukončen po dni 31. prosince 2021, by měly mít možnost své příslušné programy buď 
pozměnit, nebo nahradit tak, aby byly v souladu s novým nařízením o strategických plánech, 
nebo je ponechat beze změny až do jejich ukončení; v souladu s právními předpisy platnými v 
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době jejich schválení (nařízení 1308, čl. 32, 33, 34…) operační programy v odvětvích ovoce a 
zeleniny by měly mít stejné příležitosti jako odvětví vína a včelařství.

Pozměňovací návrh 310
Mazaly Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud jde o režimy podpory 
uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, 
čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67, 68, 70, 75, 77, 91 až 97, 99, 100, čl. 
102 odst. 2, článcích 110 a 111 nařízení 
(EU) č. 1306/2013 a příslušná ustanovení 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů souvisejících s těmito články se po 31. 
prosinci 2021 nadále použijí na výdaje a 
platby uskutečněné pro operace prováděné 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto 
datu a do konce režimů podpory 
uvedených v odstavcích 3 a 4 a tohoto 
článku.

6. Pokud jde o režimy podpory 
uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto 
článku, čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 
52, 54, 59, 67, 68, 70, 75, 77, 91 až 97, 99, 
100, čl. 102 odst. 2, článcích 110 a 111 
nařízení (EU) č. 1306/2013 a článcích 32, 
33 a 34 nařízení (EU) č. 1308/2013, 
příslušná ustanovení aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů 
souvisejících s těmito články se po 31. 
prosinci 2021 nadále použijí na výdaje a 
platby uskutečněné pro operace prováděné 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto 
datu a do konce režimů podpory 
uvedených v odstavcích 2, 3 a 4 a tohoto 
článku.

Or. es

Odůvodnění

Důsledek doplnění nového písmene v čl. 7 odst. 2 prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh 311
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud jde o režimy podpory 
uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, 
čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 52, 54, 

6. Pokud jde o režimy podpory 
uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, 
čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
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59, 67, 68, 70, 75, 77, 91 až 97, 99, 100, čl. 
102 odst. 2, článcích 110 a 111 nařízení 
(EU) č. 1306/2013 a příslušná ustanovení 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů souvisejících s těmito články se po 31. 
prosinci 2021 nadále použijí na výdaje a 
platby uskutečněné pro operace prováděné 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto 
datu a do konce režimů podpory 
uvedených v odstavcích 3 a 4 a tohoto 
článku.

59, 67, 68, 70 až 75, 77, 91 až 97, 99, 100, 
čl. 102 odst. 2, článcích 110 a 111 nařízení 
(EU) č. 1306/2013 a příslušná ustanovení 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů souvisejících s těmito články se po 31. 
prosinci 2023 nadále použijí na výdaje a 
platby uskutečněné pro operace prováděné 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto 
datu a do konce režimů podpory 
uvedených v odstavcích 3 a 4 a tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud jde o režimy podpory 
uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, 
čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67, 68, 70, 75, 77, 91 až 97, 99, 100, čl. 
102 odst. 2, článcích 110 a 111 nařízení 
(EU) č. 1306/2013 a příslušná ustanovení 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů souvisejících s těmito články se po 31. 
prosinci 2021 nadále použijí na výdaje a 
platby uskutečněné pro operace prováděné 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto 
datu a do konce režimů podpory 
uvedených v odstavcích 3 a 4 a tohoto 
článku.

6. Pokud jde o režimy podpory 
uvedené v odstavcích 3 a 4 tohoto článku, 
čl. 7 odst. 3, článcích 9, 21, 43, 51, 52, 54, 
59, 67, 68, 70 až 75, 77, 91 až 97, 99, 100, 
čl. 102 odst. 2, článcích 110 a 111 nařízení 
(EU) č. 1306/2013 a příslušná ustanovení 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů souvisejících s těmito články se po 31. 
prosinci 2022 nadále použijí na výdaje a 
platby uskutečněné pro operace prováděné 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 po tomto 
datu a do konce režimů podpory 
uvedených v odstavcích 3 a 4 a tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Juozas Olekas

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Finanční příděly uvedené v 
přílohách I a II se stanoví tak, aby bylo do 
skončení přechodného období dosaženo 
cíle 100 % průměru Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Hlava I – kapitola IV a – čl. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola IVa
Finanční ustanovení

Článek 7a
Finanční příděly uvedené v přílohách I a 
II se stanoví tak, aby bylo do skončení 
přechodného období dosaženo cíle 100 % 
průměru Unie.

Or. en


