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Pozměňovací návrh 1
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. lituje skutečnosti, že v 
navrhovaném revidovaném stropu pro 
nový okruh 3 víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 je u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky 
(SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 
2021 ke snížení prostředků – konkrétně na 
přímé platby, opatření na podporu trhu a 
rozvoj venkova; připomíná předchozí 
usnesení Parlamentu, která žádají, aby 
financování SZP bylo zachováno alespoň 
na stávající úrovni;

1. lituje skutečnosti, že v 
navrhovaném revidovaném stropu pro 
nový okruh 3 víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 je u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky 
(SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 
2021 ke snížení prostředků – konkrétně na 
přímé platby, opatření na podporu trhu a 
rozvoj venkova; připomíná předchozí 
usnesení Parlamentu, která žádají, aby 
financování SZP bylo zachováno alespoň 
na stávající úrovni; poukazuje na to, že 
pandemií COVID-19 byla těžce zasažena 
řada zemědělských odvětví a že omezení 
možná povedou k prohloubení krize a 
rozšíří se i na další odvětví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. lituje skutečnosti, že v 
navrhovaném revidovaném stropu pro 
nový okruh 3 víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 je u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky 
(SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 
2021 ke snížení prostředků – konkrétně na 
přímé platby, opatření na podporu trhu a 
rozvoj venkova; připomíná předchozí 
usnesení Parlamentu, která žádají, aby 
financování SZP bylo zachováno alespoň 
na stávající úrovni;

1. lituje skutečnosti, že v 
navrhovaném revidovaném stropu pro 
nový okruh 3 víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 je u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky 
(SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 
2021 ke snížení prostředků – konkrétně na 
přímé platby, opatření na podporu trhu a 
rozvoj venkova; připomíná předchozí 
usnesení Parlamentu, která žádají, aby 
financování SZP bylo zachováno alespoň 
na stávající úrovni; v této souvislosti 
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připomíná zejména své usnesení ze dne 
30. května 2018 o budoucnosti 
potravinářství a zemědělství1a, v němž 
trval na tom, že žádné rozpočtové škrty v 
oblasti zemědělství a rozvoje venkova 
nesmí vést ke snížení ambicí;;
_________________
1a Přijaté texty, 30.5.2018, 
P8_TA(2018)0224.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. lituje skutečnosti, že v 
navrhovaném revidovaném stropu pro 
nový okruh 3 víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 je u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky 
(SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 
2021 ke snížení prostředků – konkrétně na 
přímé platby, opatření na podporu trhu a 
rozvoj venkova; připomíná předchozí 
usnesení Parlamentu, která žádají, aby 
financování SZP bylo zachováno alespoň 
na stávající úrovni;

1. lituje skutečnosti, že v 
navrhovaném revidovaném stropu pro 
nový okruh 3 víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 je u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky 
(SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 
2021 ke snížení prostředků – konkrétně na 
přímé platby, opatření na podporu trhu a 
rozvoj venkova; připomíná předchozí 
usnesení Parlamentu, která žádají, aby 
financování SZP na období 2021–2027 
bylo zachováno alespoň na stávající 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. lituje skutečnosti, že v 
navrhovaném revidovaném stropu pro 
nový okruh 3 víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 je u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky 
(SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 
2021 ke snížení prostředků – konkrétně na 
přímé platby, opatření na podporu trhu a 
rozvoj venkova; připomíná předchozí 
usnesení Parlamentu, která žádají, aby 
financování SZP bylo zachováno alespoň 
na stávající úrovni;

1. lituje skutečnosti, že v 
navrhovaném revidovaném stropu pro 
nový okruh 3 víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 je u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky 
(SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 
2021 ke snížení prostředků – konkrétně na 
přímé platby, opatření na podporu trhu a 
rozvoj venkova; připomíná předchozí 
usnesení Parlamentu, která žádají, aby 
financování SZP bylo zachováno v 
reálném vyjádření alespoň na stávající 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. lituje skutečnosti, že v 
navrhovaném revidovaném stropu pro 
nový okruh 3 víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 je u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky 
(SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 
2021 ke snížení prostředků – konkrétně na 
přímé platby, opatření na podporu trhu a 
rozvoj venkova; připomíná předchozí 
usnesení Parlamentu, která žádají, aby 
financování SZP bylo zachováno alespoň 
na stávající úrovni;

1. hluboce lituje skutečnosti, že v 
navrhovaném revidovaném stropu pro 
nový okruh 3 víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 je u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky 
(SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 
2021 ke snížení prostředků – konkrétně na 
přímé platby, opatření na podporu trhu a 
rozvoj venkova; připomíná předchozí 
usnesení Parlamentu, která žádají, aby 
financování SZP bylo zachováno alespoň 
na stávající úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Benoît Biteau
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za skupinu Greens/EFA

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje postoj Parlamentu, že 
příští VFR by měl zahrnovat právně 
závazný cíl výdajů na klima ve výši 30 % a 
cíl výdajů na biologickou rozmanitost ve 
výši 10 %; zdůrazňuje proto, že by měla 
být rychle přijata transparentní, 
komplexní a smysluplná metodika 
sledování pro oba výdajové cíle a v 
případě potřeby by měla být upravena 
během revize VFR v polovině období; 
zdůrazňuje, že rok 2021 bez 
odpovídajících výdajů na klima a 
biologickou rozmanitost a spolehlivého 
sledování rizik ohrožuje dosažení těchto 
cílů v celém příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. souhlasí s návrhem rozpočtu na 
rok 20211a, podle kterého skutečnost, že 
nová reforma SZP se bude uplatňovat až 
po roce 2021, nesmí být na úkor plnění 
Zelené dohody pro Evropu; vyjadřuje 
naději, že ačkoli bude  SZP v roce 2021 
stále prováděna v souladu s pravidly na 
období 2014-2020, povedou rozhodnutí a 
opatření prováděná v praxi k 
pozitivnějším změnám a nasměrují nás na 
cestu skutečně udržitelné transformace, 
mimo jiné v zájmu zemědělců, zajišťování 
potravin a budoucnosti zemědělství v 
Unii;
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_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/2020-06-24_12h30_-_soe2021_-_full_-
_v3.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Benoît Biteau
za skupinu Greens/EFA

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že prostředky na 
závazky v rámci nástroje Next Generation 
EU jako účelově vázané příjmy do 
rozpočtu na rok 2021 činí 211 miliard 
EUR; s určitým znepokojením konstatuje, 
že tato částka se rovná přibližně 126 % 
běžných prostředků na závazky z rozpočtu 
Unie, ale nepodléhá stejné úrovni 
parlamentní kontroly; vyzývá zejména k 
tomu, aby se výdajové cíle ve výši 30 % na 
klima a 10 % na biologickou rozmanitost 
uplatňovaly na nástroj Next Generation 
EU i na souhrnný rozpočet;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Benoît Biteau
za skupinu Greens/EFA

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že finanční prostředky 
z nástroje Next Generation EU přidělené 
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pro EZFRV by měly být dány k dispozici 
ve stejném harmonogramu jako u 
ostatních programů podporovaných z 
nástroje Next Generation EU, vzhledem k 
naléhavosti předsunutí závazků Unie z 
tohoto nového nástroje na podporu 
oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že na zemědělství 
jsou vyčleněny prostředky na závazky ve 
výši 55 182 milionů EUR a prostředky na 
platby ve výši 54 879,9 milionu EUR; je 
znepokojen významným snížením 
prostředků v Evropském zemědělském 
záručním fondu (EZZF) (- 3 231 milionů 
EUR v prostředcích na závazky a - 3 215 
milionů EUR v prostředcích na platby) ve 
srovnání s rozpočtem na rozpočtový rok 
2020; konstatuje, že prostředky 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) byly ve srovnání 
s rozpočtem na rozpočtový rok 2020 
navýšeny na 15 002,9 milionu EUR v 
prostředcích na závazky (+2,1 %) a 14 715 
milionů EUR v prostředcích na platby 
(+12,2 %); bere na vědomí čistý převod 
prostředků ve výši -753,9 milionu EUR z 
EZZF do EZFRV;

2. bere na vědomí, že na zemědělství 
jsou vyčleněny prostředky na závazky ve 
výši 55 182 milionů EUR a prostředky na 
platby ve výši 54 879,9 milionu EUR; je 
znepokojen významným snížením 
prostředků v Evropském zemědělském 
záručním fondu (EZZF) (- 3 231 milionů 
EUR v prostředcích na závazky a - 3 215 
milionů EUR v prostředcích na platby) ve 
srovnání s rozpočtem na rozpočtový rok 
2020; bere na vědomí čistý převod 
prostředků ve výši -753,9 milionu EUR z 
EZZF do EZFRV; požaduje zvýšení výdajů 
EZZF v prostředcích na závazky o 3 231 
milionů EUR na 54 413 milionů EUR, 
takže výdaje na SZP nebudou ve srovnání 
s rokem 2020 sníženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
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Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí, že na zemědělství 
jsou vyčleněny prostředky na závazky ve 
výši 55 182 milionů EUR a prostředky na 
platby ve výši 54 879,9 milionu EUR; je 
znepokojen významným snížením 
prostředků v Evropském zemědělském 
záručním fondu (EZZF) (- 3 231 milionů 
EUR v prostředcích na závazky a - 3 215 
milionů EUR v prostředcích na platby) ve 
srovnání s rozpočtem na rozpočtový rok 
2020; konstatuje, že prostředky 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) byly ve srovnání 
s rozpočtem na rozpočtový rok 2020 
navýšeny na 15 002,9 milionu EUR v 
prostředcích na závazky (+2,1 %) a 14 715 
milionů EUR v prostředcích na platby 
(+12,2 %); bere na vědomí čistý převod 
prostředků ve výši -753,9 milionu EUR z 
EZZF do EZFRV;

2. bere na vědomí, že na zemědělství 
jsou vyčleněny prostředky na závazky ve 
výši 55 182 milionů EUR a prostředky na 
platby ve výši 54 879,9 milionu EUR; je 
znepokojen významným snížením 
prostředků v Evropském zemědělském 
záručním fondu (EZZF) o 7, 4 % (- 3 231 
milionů EUR v prostředcích na závazky a - 
3 215 milionů EUR v prostředcích na 
platby) ve srovnání s rozpočtem na 
rozpočtový rok 2020; konstatuje, že 
prostředky Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) byly 
ve srovnání s rozpočtem na rozpočtový rok 
2020 navýšeny na 15 002,9 milionu EUR v 
prostředcích na závazky (+2,1 %) a 14 715 
milionů EUR v prostředcích na platby 
(+12,2 %); bere na vědomí čistý převod 
prostředků ve výši -753,9 milionu EUR z 
EZZF do EZFRV;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že pokračující 
šíření onemocnění COVID-19 zdůraznilo 
strategickou úlohu, kterou hraje 
zemědělství při předcházení potravinové 
krizi tím, že poskytuje bezpečné a vysoce 
kvalitní potraviny za dostupné ceny; trvá 
na tom, že bezpečnost, udržitelnost a 
odolnost potravinového řetězce vyžaduje 
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další investice pro zemědělce, družstva a 
malé a střední podniky ve venkovských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. žádá o přidělení dodatečných 
zdrojů na tržní opatření s cílem zajistit, 
aby v případě dalšího narušení trhu v 
důsledku rozšíření onemocnění COVID-
19 a zejména vystoupení Spojeného 
království z Unie byly okamžitě k dispozici 
odpovídající prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. připomíná rovněž, že podle 
hodnocení Komise je SZP vhodným 
rámcem pro rozvoj cílů Zelené dohody pro 
Evropu; konstatuje proto, že přísnější 
požadavky na udržitelnost vyžadují 
přiměřené financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
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Benoît Biteau
za skupinu Greens/EFA

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
konstatuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize zdůraznila význam 
produkce a dodávek potravin v Unii; 
připomíná, že zabezpečení dodávek 
potravin a udržitelnost potravinového 
řetězce vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky ve 
venkovských oblastech;

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
konstatuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize vážně zasáhla mnoho 
zemědělských podniků v Unii a zdůraznila 
význam produkce a dodávek potravin v 
Unii; připomíná, že potravinová 
soběstačnost a udržitelnost potravinového 
řetězce vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky ve 
venkovských oblastech, zejména ve 
znevýhodněných venkovských oblastech; 
zdůrazňuje proto, že jak rozšíření 
pandemie COVID-19, tak krize v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti ukazují 
na potřebu silného EZFRV;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Salvatore De Meo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
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potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
konstatuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize zdůraznila význam 
produkce a dodávek potravin v Unii; 
připomíná, že zabezpečení dodávek 
potravin a udržitelnost potravinového 
řetězce vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky ve 
venkovských oblastech;

potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
zdůrazňuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost zemědělství, které mají 
pomoci splnit cíle v oblasti klimatu a 
životního prostředí do roku 2030, budou 
vyžadovat značné investice ze strany 
zemědělců, aby se zabránilo poklesu 
produkce a příjmů v důsledku vyšších 
nákladů, a že toho nelze dosáhnout bez 
přiměřeného financování SZP; upozorňuje 
na skutečnost, že koronavirová krize 
zdůraznila význam produkce a dodávek 
potravin v Unii; připomíná, že zabezpečení 
dodávek potravin a udržitelnost 
potravinového řetězce vyžadují investice a 
podporu pro zemědělce a malé a střední 
podniky ve venkovských oblastech;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro 
Evropu; konstatuje, že zvýšené požadavky 
na udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize zdůraznila význam 

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci; konstatuje, že 
zvýšené požadavky na udržitelnost 
vyžadují přiměřené financování a 
podstatně lepší základní úroveň; 
upozorňuje na skutečnost, že zatímco 
koronavirová krize zdůraznila význam 
produkce a dodávek potravin v Unii, 
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produkce a dodávek potravin v Unii; 
připomíná, že zabezpečení dodávek 
potravin a udržitelnost potravinového 
řetězce vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky ve 
venkovských oblastech;

neschopnost přizpůsobit se změně klimatu 
a zmírnit ji je již mnoho let hodnocena 
jako nejzávažnější riziko, přičemž 
polovinu z největších hrozeb v současné 
době představují environmentální 
hrozby1a; připomíná, že tyto výzvy vyžadují 
investice, nezávislé poradenství a 
předávání znalostí a další podporu pro 
zemědělce, jiné správce půdy a malé a 
střední podniky ve venkovských oblastech;

_________________
1a Zprávy o globálních rizicích - za roky 
2018, 2019 a 2020 řadí klimatickou krizi 
mezi nejvýznamnějších deset krizí, 
přičemž zprávy za roky 2019 a 2020 ji řadí 
na první místo. Všechny tři zprávy 
identifikovaly pět environmentálních 
rizik, včetně ztráty biologické rozmanitosti 
(na třetím místě v roce 2020) mezi 
nejzávažnějšími z hlediska dopadu i 
pravděpodobnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
konstatuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 

3. naléhavě proto Radu vyzývá, aby 
Unii umožnila plnit její závazky tím, že 
bude poskytovat dostatečné finanční 
prostředky na bezpečné dodávky vysoce 
kvalitních potravin, opatření v oblasti 
klimatu, ochranu životního prostředí, 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci a Fond pro spravedlivou 
transformaci, které odvětví zemědělství 
potřebuje k tomu, aby mohlo dosáhnout 
cílů Zelené dohody pro Evropu; 
zdůrazňuje, že podpora ze strany nástroje 
„Next Generation EU“ k dosažení těchto 
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koronavirová krize zdůraznila význam 
produkce a dodávek potravin v Unii; 
připomíná, že zabezpečení dodávek 
potravin a udržitelnost potravinového 
řetězce vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky ve 
venkovských oblastech;

cílů rozvoje venkova musí být poskytnuta 
co nejdříve, a to od roku 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
konstatuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize zdůraznila význam 
produkce a dodávek potravin v Unii; 
připomíná, že zabezpečení dodávek 
potravin a udržitelnost potravinového 
řetězce vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky ve 
venkovských oblastech;

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
konstatuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize zdůraznila význam 
produkce a dodávek potravin v Unii; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit přístup k 
financování pro získání nejmodernějších 
technologií v zemědělství;  připomíná, že 
zabezpečení dodávek potravin a 
udržitelnost potravinového řetězce jsou 
prioritou a vyžadují investice a podporu 
pro zemědělce a malé a střední podniky ve 
venkovských oblastech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
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Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
konstatuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize zdůraznila význam 
produkce a dodávek potravin v Unii; 
připomíná, že zabezpečení dodávek 
potravin a udržitelnost potravinového 
řetězce vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky ve 
venkovských oblastech;

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila, jak již Parlament požadoval v 
předchozím usnesení, plnit její závazky 
tím, že bude poskytovat realistické 
finanční prostředky na bezpečné dodávky 
vysoce kvalitních potravin, opatření v 
oblasti klimatu, ochranu životního 
prostředí, mechanismus pro spravedlivou 
transformaci a Fond pro spravedlivou 
transformaci, které odvětví zemědělství 
potřebuje k tomu, aby mohlo dosáhnout 
ambiciózních cílů Zelené dohody pro 
Evropu; konstatuje, že zvýšené požadavky 
na udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize zdůraznila význam 
produkce a dodávek potravin v Unii; 
připomíná, že potravinová soběstačnost, 
zabezpečení dodávek potravin a 
udržitelnost potravinového řetězce 
vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky ve 
venkovských oblastech a v 
nejvzdálenějších regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 



PE655.968v01-00 16/39 AM\1211985CS.docx

CS

na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
konstatuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize zdůraznila význam 
produkce a dodávek potravin v Unii; 
připomíná, že zabezpečení dodávek 
potravin a udržitelnost potravinového 
řetězce vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky ve 
venkovských oblastech;

na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
konstatuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize zdůraznila zásadní 
význam regionální produkce a dodávek 
potravin v Unii; připomíná, že zabezpečení 
dodávek potravin a udržitelnost 
potravinového řetězce vyžadují investice a 
podporu pro zemědělce a malé a střední 
podniky ve venkovských oblastech;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; 
konstatuje, že zvýšené požadavky na 
udržitelnost vyžadují přiměřené 
financování; upozorňuje na skutečnost, že 
koronavirová krize zdůraznila význam 
produkce a dodávek potravin v Unii; 
připomíná, že zabezpečení dodávek 
potravin a udržitelnost potravinového 
řetězce vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky ve 

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii 
umožnila plnit její závazky tím, že bude 
poskytovat dostatečné finanční prostředky 
na bezpečné dodávky vysoce kvalitních 
potravin, opatření v oblasti klimatu, 
ochranu životního prostředí, mechanismus 
pro spravedlivou transformaci a Fond pro 
spravedlivou transformaci, které odvětví 
zemědělství potřebuje k tomu, aby mohlo 
dosáhnout ambiciózních cílů Zelené 
dohody pro Evropu; konstatuje, že zvýšené 
požadavky na udržitelnost vyžadují 
přiměřené financování; upozorňuje na 
skutečnost, že koronavirová krize 
zdůraznila význam produkce a dodávek 
potravin v Unii; připomíná, že zabezpečení 
dodávek potravin a udržitelnost 
potravinového řetězce vyžadují investice a 
podporu pro zemědělce a malé a střední 
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venkovských oblastech; podniky ve venkovských oblastech;

Or. hr

Pozměňovací návrh 23
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že podle stanoviska 
Účetního dvora č. 5/20201aje vazba mezi 
výkonností a financováním ve Fondu pro 
spravedlivou transformaci poměrně slabá 
a existuje značné riziko, že na financování 
neúspěšné transformace budou 
opakovaně přidělovány další prostředky; 
zdůrazňuje, že důkladná analýza potřeb 
by podpořila lepší přidělování finančních 
zdrojů Unie a zaměřila by se na cíle, jichž 
má být dosaženo;
_________________
1a Stanovisko č. 5/2020 (podle čl. 288 odst. 
4 a čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU) k 
návrhům Komise 2020/0006 (COD) ze dne 
14. ledna 2020 a ze dne 28. května 2020, 
které se týkají  nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
Fond pro spravedlivou transformaci, je k 
dispozici na adrese 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/OP20_05/OP20_05_CS.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. kritizuje skutečnost, že rozpočet na 
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program POSAI byl snížen o 9 milionů 
EUR, tedy o 3,9 %, ačkoli se Komise 
zavázala k tomu, že pro nejvzdálenější 
regiony EU zachová stejnou úroveň 
podpory;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že podle sledování 
výdajů na biologickou rozmanitost 
poskytuje SZP přibližně 75 % veškerého 
příspěvku ze všech nástrojů Unie1a;  
zdůrazňuje závěr Účetního dvora, že 
způsob, jakým Komise sleduje výdaje na 
biologickou rozmanitost v rozpočtu Unie, 
není spolehlivý1b; zdůrazňuje, že dopad 
přímých plateb SZP je omezený nebo 
neznámý a že Komise a členské státy 
upřednostnily opatření na rozvoj venkova 
s menším dopadem; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby sledování výdajů na 
biologickou rozmanitost zlepšila a 
objektivně posoudila jejich skutečný 
příspěvek k zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti;
_________________
1a návrh souhrnného rozpočtu Evropské 
unie na rozpočtový rok 2019; Návrh 
souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 
2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
1b 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_far
mland_CS.pdf
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že snížení prostředků 
na podporu zemědělských produktů (- 4 
milionů, tedy snížení o 2.1 %) a 
nedostatek prostředků na intervenční 
opatření na zemědělských trzích, 
například na soukromé skladování a 
veřejné zásahy (10 milionů EUR), 
očividně neodpovídají situaci na 
zemědělských trzích, které jsou nadále 
nestabilní, a potřebě přezkoumat výrobu a 
spotřebu zemědělských produktů na 
jednotném trhu a vnějších trzích; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. domnívá se, že Účetní dvůr shledal 
odhadovaný příspěvek SZP k cílům v 
oblasti změny klimatu nerealistický a 
dospěl k závěru, že přeceňování příspěvku 
SZP by mohlo vést k nižším finančním 
příspěvkům pro další oblasti politiky, a 
tedy ke snížení celkového příspěvku 
výdajů Unie k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se jí1a; vyzývá Komisi, 
aby objektivně posoudila příspěvek SZP k 
cílům v oblasti klimatu jako součást 
soudržných, doplňkových a ambiciózních 
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opatření na úrovni Unie;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/RW20_01/RW_Tracking_climate_
spending_CS.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že bez ambiciózního 
přezkumu financování a fungování 
krizové zemědělské rezervy nebude EU 
schopna účinně a rychle reagovat na další 
narušení trhu; připomíná proto návrh 
Parlamentu přezkoumat financování a 
fungování krizové zemědělské rezervy 
jako součást jednání o regulaci přeměny 
SZP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. konstatuje, že v návrhu 
souhrnného rozpočtu na rok 2021 není 
uveden příspěvek jednotlivých nástrojů, 
včetně SZP, k financování biologické 
rozmanitosti, a této skutečnosti lituje; 
připomíná, že by Unie měla sledovat své 
výdaje na biologickou rozmanitost, aby 
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splnila své povinnosti týkající se podávání 
zpráv podle Úmluvy o biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. žádá, aby v zájmu přispění k 
oživení odvětví zemědělství EU a 
venkovských oblastí byla část příspěvků 
plánu obnovy v rámci EZFRV pro roky 
2022, 2023 a 2024 zpřístupněna v rámci 
záloh z roku 2021;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Benoît Biteau
za skupinu Greens/EFA

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi, aby se zavázala, že 
při revizi návrhu rozpočtu prostřednictvím 
návrhu na změnu upraví částky tak, aby 
bylo možné řešit krizi trhu v některých 
klíčových odvětvích, která byla postižena 
koronavirovou krizí;

4. žádá Komisi, aby se zavázala, že 
při revizi návrhu rozpočtu prostřednictvím 
návrhu na změnu upraví částky tak, aby 
bylo možné řešit krizi trhu v některých 
klíčových odvětvích, která byla postižena 
koronavirovou krizí, jakož i v odvětvích, 
která byla dotčena tarifními opatřeními 
zavedenými třetími stranami, přičemž je 
třeba zohlednit potřebu podmínit podporu 
pro některá znečišťující odvětví jejich 
úsilím směrem k přechodu na odolný a 
udržitelný model;
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi, aby se zavázala, že 
při revizi návrhu rozpočtu prostřednictvím 
návrhu na změnu upraví částky tak, aby 
bylo možné řešit krizi trhu v některých 
klíčových odvětvích, která byla postižena 
koronavirovou krizí;

4. žádá Komisi, aby se zavázala, že 
při revizi návrhu rozpočtu prostřednictvím 
návrhu na změnu upraví částky tak, aby 
bylo možné řešit krizi trhu v některých 
klíčových odvětvích, která byla postižena 
koronavirovou krizí; poukazuje na to, že 
řada podpůrných opatření pro boj proti 
dopadům pandemie nebyla v některých 
členských státech provedena a je třeba, 
aby byla lépe přizpůsobena zvláštním 
potřebám jednotlivých zemědělských 
odvětví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi, aby se zavázala, že 
při revizi návrhu rozpočtu prostřednictvím 
návrhu na změnu upraví částky tak, aby 
bylo možné řešit krizi trhu v některých 
klíčových odvětvích, která byla postižena 
koronavirovou krizí;

4. žádá proto Komisi, aby se zavázala, 
že při revizi návrhu rozpočtu 
prostřednictvím návrhu na změnu upraví 
částky tak, aby bylo možné řešit krize trhu 
v některých klíčových odvětvích 
evropského zemědělství a venkovských 
oblastech, které byly postiženy 
koronavirovou krizí, a přispět tak k jejich 
oživení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 34
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi, aby se zavázala, že 
při revizi návrhu rozpočtu prostřednictvím 
návrhu na změnu upraví částky tak, aby 
bylo možné řešit krizi trhu v některých 
klíčových odvětvích, která byla postižena 
koronavirovou krizí;

4. zdůrazňuje, že Komise musí při 
revizi návrhu rozpočtu prostřednictvím 
návrhu na změnu upravit částky směrem 
nahoru, aby bylo možné řešit krizi trhu v 
některých klíčových odvětvích, která byla 
postižena koronavirovou krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že výdaje Unie na 
evropské zemědělství musí ocenit 
potenciál evropského zemědělství, pokud 
jde o zmírňování změny klimatu, v podobě 
odpovídající podpůrné politiky; 
zdůrazňuje, že výdaje Unie na společnou 
zemědělskou politiku musí být v souladu s 
cíli Pařížské dohody o klimatu a cíli Unie 
v oblasti klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam malých 
zemědělských podniků ve venkovských 
oblastech, které vyžadují zvláštní 
pozornost a vyšší finanční zdroje;

Or. hr

Pozměňovací návrh 37
Maria Noichl, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že byly zaznamenány 
případy zpronevěry zemědělské podpory 
Unie; v tomto ohledu zdůrazňuje, že v 
budoucnu musí být zemědělská podpora 
spjata s přezkumem právního státu v 
členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že Účetní dvůr ve 
zvláštní zprávě 13/2020 uvedl, že většina 
výdajů ze SZP má malý pozitivní dopad na 
biologickou rozmanitost, že Komise 
nesleduje výdaje na biologickou 
rozmanitost spolehlivě a že tyto výdaje 
nemají navíc žádný dopad;

Or. de
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Pozměňovací návrh 39
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice, 
které jsou zásadní pro přechod k 
bezuhlíkovému hospodářství, jelikož 
nahradí produkty založené na fosilních 
palivech.

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice, 
které jsou zásadní pro přechod k 
bezuhlíkovému hospodářství, jelikož 
nahradí produkty založené na fosilních 
palivech; vyjadřuje politování nad 
nedostatečně vyváženým geografickým 
rozložením finančních prostředků v rámci 
programu Horizont 2020 na úrovni Unie 
a naléhavě žádá, aby z něj mohlo těžit co 
nejvíce subjektů činných v odvětví 
zemědělství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice, 
které jsou zásadní pro přechod k 
bezuhlíkovému hospodářství, jelikož 
nahradí produkty založené na fosilních 
palivech.

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa pro podporu výzkumu a 
inovací v odvětví výroby potravin, 
zemědělství, rozvoje venkova a 
biohospodářství při přechodu k 
udržitelnějšímu využívání půdy, které 
obstojí v budoucnosti, a bezuhlíkovému 
oběhovému hospodářství účinně 
využívajícímu zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice, 
které jsou zásadní pro přechod k 
bezuhlíkovému hospodářství, jelikož 
nahradí produkty založené na fosilních 
palivech.

5. připomíná význam rozpočtu Unie, 
který prostřednictvím programu pro 
rozvoj venkova a programu Horizont 
Evropa podporuje výzkum, vývoj a inovace 
v zemědělsko-potravinářském odvětví a 
bioekonomice, které jsou zásadní pro 
přechod k bezuhlíkovému hospodářství, 
jelikož nahradí produkty založené na 
fosilních palivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice, 
které jsou zásadní pro přechod k 
bezuhlíkovému hospodářství, jelikož 
nahradí produkty založené na fosilních 
palivech.

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice, 
které jsou zásadní pro přechod k 
bezuhlíkovému hospodářství, jelikož 
nahradí produkty založené na fosilních 
palivech, a vyzývá k vyčlenění více 
prostředků na zemědělsko-potravinářské 
odvětví v rámci programu Horizont 
Evropa;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice, 
které jsou zásadní pro přechod k 
bezuhlíkovému hospodářství, jelikož 
nahradí produkty založené na fosilních 
palivech.

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa a prostředků z 
evropského inovačního partnerství (EIP) 
pro přírodní zdroje při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice, 
které jsou zásadní pro přechod k 
bezuhlíkovému hospodářství, jelikož 
nahradí produkty založené na fosilních 
palivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice, 
které jsou zásadní pro přechod k 
bezuhlíkovému hospodářství, jelikož 
nahradí produkty založené na fosilních 
palivech.

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Benoît Biteau
za skupinu Greens/EFA
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví a bioekonomice, 
které jsou zásadní pro přechod k 
bezuhlíkovému hospodářství, jelikož 
nahradí produkty založené na fosilních 
palivech.

5. připomíná význam programu 
Horizont Evropa při podpoře výzkumu, 
vývoje a inovace v zemědělsko-
potravinářském odvětví, které jsou zásadní 
pro přechod k bezuhlíkovému 
hospodářství, jelikož nahradí produkty 
založené na fosilních palivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. odmítá jakékoli snížení finančních 
přídělů programu POSEI a vyzývá k 
zachování alespoň stávající míry podpory, 
jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 
228/2013; zdůrazňuje, že tento program 
má zásadní význam pro zachování 
zemědělské činnosti a dodávek 
potravinářských a zemědělských produktů 
v nejvzdálenějších regionech, kterým musí 
být poskytovány odpovídající zdroje; 
připomíná specifické sociálně-
ekonomické problémy těchto regionů 
kvůli jejich geografické situaci, zejména 
odlehlosti, ostrovní povaze, malé rozloze, 
složitému povrchu a podnebí, jak je 
uvedeno v článku 349 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
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Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je nezbytné vyčlenit 
významnou část prostředků programu 
Horizont Evropa na zemědělsko-
potravinářské odvětví, zejména v širším 
kontextu strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“; je přesvědčen o významu 
výzkumu, vývoje a inovací v tomto sektoru 
a taktéž o tom, že výsledky výzkumu a 
inovací se musí dostat k zemědělským 
podnikům; podporuje navýšení přídělu 
pro program s cílem zajistit bezpečné a 
kvalitní potraviny a inovativní formy 
zemědělství v Unii a dále připomíná, že 
důležitou úlohou při dosahování těchto 
cílů hrají řádné poradní služby pro 
zemědělce a další subjekty na venkově;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že dosažení 
ambiciózních cílů v oblasti  životního 
prostředí a klimatu závisí především na 
přidělení dostatečných finančních 
prostředků;

Or. hr

Pozměňovací návrh 49
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen
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Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. lituje navrhovaného snížení 
rozpočtu SZP v návrhu VFR, který 
předložila Rada, zejména s ohledem na 
nové nároky v souvislosti s plněním cílů 
Unie v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti v souladu s Pařížskou 
dohodou, ale i v souvislosti se 
zabezpečením potravin, hospodářským 
růstem, územní a sociální rovnováhou, 
zdravotními a hospodářskými krizemi, 
jako je krize způsobená pandemií COVID-
19, a dalšími faktory, které mají vliv na 
potravinové zabezpečení; připomíná, že ke 
snižování rozpočtu SZP dochází trvale a 
prostředky z rozpočtu SZP jsou převáděny 
do jiných položek;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. navrhuje zajistit dodatečné 
prostředky na používání nových 
šlechtitelských metod a jejich vývoj a 
výzkum s cílem zlepšit udržitelnost a 
konkurenceschopnost zemědělství a jeho 
schopnost přizpůsobit se změně klimatu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
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Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. naléhá na členské státy, aby řešily 
demografický a generační problém 
v zemědělství, a trvá na tom, že je třeba 
zavést dostatečná podpůrná opatření pro 
mladé zemědělce a rovnost pohlaví na 
venkově;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vítá vytvoření krizového rezervního 
fondu ve výši 450 milionů EUR na rok v 
cenách z roku 2018 a dále trvá na tom, že 
využívání tohoto fondu by nemělo vést k 
odpovídajícím škrtům přímých plateb pro 
další roky;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. domnívá se, že obchodní dohoda 
mezi Unií a Mercosurem způsobí celé 
řadě zemědělských odvětví, zejména 
odvětví výroby masa, další stres, a 
připomíná Komisi, že je třeba zachovat 
rovné podmínky na zemědělských trzích; 
poukazuje na potřebu vyrovnat se s 



PE655.968v01-00 32/39 AM\1211985CS.docx

CS

možnými podobnými negativními dopady 
způsobenými jinými obchodními 
dohodami a vyzývá k nebytným 
rozpočtovým přípravám s cílem 
poskytnout dotčeným odvětvím tržní 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. poukazuje na to, že sankce týkající 
se ruského vojenského zásahu na 
Ukrajině jsou navzdory jejich 
negativnímu dopadu na odvětví 
zemědělství nadále opodstatněné; žádá o 
řádné přidělení rozpočtu na zmírnění 
těchto dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. žádá, aby normy pro dovoz 
zemědělských výrobků ze zemí mimo Unii 
byly stejné jako normy Unie, a připomíná, 
že Komise v nedávné strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ zdůraznila, že 
dovážené potraviny musí i nadále splňovat 
příslušné právní předpisy a normy Unie; 
žádá, aby v případě rozdílů ve výrobních 
normách byla zemědělcům Unie 
poskytnuta náhrada z rozpočtu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5i. připomíná své znepokojení 
ohledně dopadů vystoupení Spojeného 
království z Unie bez dohody na trh a 
rozpočet; vyzývá k přijetí tržních a 
politických opatření, která zemědělce 
připraví na ztráty příjmů a narušení trhu 
a pomohou jim tyto obtíže překonat; 
důrazně se staví proti neočekávanému 
snížení přídělů na SZP v roce 2021 v 
případě, že Spojené království opustí Unii 
bez dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5j. vyjadřuje politování nad tím, že 
biohospodářství bylo v iniciativě Zelené 
dohody pro Evropu odsunuto na vedlejší 
kolej, a dále trvá na tom, aby se 
pokračovalo v biohospodářské strategii a 
byly vynakládány dostatečné prostředky 
na opatření, která mají být uskutečněna; 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
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Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5k. vyzývá k vyčlenění dostatečných 
finančních prostředků z rozpočtu Unie na 
opatření v oblasti lesnictví, jelikož 
udržitelné obhospodařování lesů 
zohledňující veškeré hospodářské, 
sociální a environmentální aspekty 
hodnotového řetězce založeného na 
lesnictví má klíčový význam pro posílení 
boje proti změně klimatu; je si vědom 
potřeby udržitelně obhospodařovaných 
lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5l. poukazuje na význam hospodaření 
s uhlíkem pro dosažení cílů Zelené 
dohody pro Evropu; zdůrazňuje význam 
financování nových pilotních projektů 
týkajících se iniciativ v oblasti 
hospodaření s uhlíkem v roce 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 m (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5m. zdůrazňuje, že digitalizace má 
klíčový význam pro modernizaci 
zemědělství a zajištění jeho větší 
konkurenceschopnosti a může mu pomoci 
přizpůsobit se změně klimatu; vyzývá 
Komisi, aby poskytla dostatečné finanční 
prostředky na výstavbu a zlepšování 
širokopásmového připojení ve 
venkovských oblastech; dále připomíná, 
že Komise ve strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ chtěla urychlit zavádění 
rychlého širokopásmového internetu ve 
venkovských oblastech s cílem splnit cíl 
100% přístupu do roku 2025;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 n (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5n. připomíná význam informačních 
kampaní, lepšího označování a vzdělávání 
s cílem pomoci občanům změnit své 
spotřební návyky tak, aby začali kupovat 
udržitelnější zemědělské produkty 
vyráběné v Unii; navrhuje podporovat 
systémy pro dobré životní podmínky zvířat, 
zdravé potraviny a výživu;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 o (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5o. připomíná, že veškeré nové 
požadavky na udržitelnost by měly by měly 
být doprovázeny finančními prostředky 
pro výrobce; vítá záměr určit nejlepší 
ujednání pro stanovení minimálních 
povinných kritérií pro zadávání zakázek v 
oblasti udržitelných potravin ve třetím 
čtvrtletí roku 2021 a žádá, aby hlediska 
udržitelnosti byla lépe zohledněna; 

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 p (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5p. připomíná, že zlepšení 
potravinového zabezpečení, odolnosti a 
udržitelnosti potravinového řetězce 
vyžaduje investice, a vítá skutečnost, že 
zemědělství je jedním z příjemců investiční 
podpory z EZFRV a balíčku ozdravných 
opatření; žádá, aby příděl z balíčku 
ozdravných opatření byly rovněž proveden 
v roce 2021; dále se domnívá, že by 
zemědělství nemělo být negativně 
ovlivněno požadavky na udržitelné 
finance (např. taxonomií); vyjadřuje 
uznání Komisi za její záměr vytvořit ve 
čtvrtém čtvrtletí roku 2021 pohotovostní 
plán pro odvětví potravin pro případ krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 q (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5q. konstatuje, že prostředky z fondů 
pro rozvoj venkova v balíčku ozdravných 
opatření hrají důležitou úlohu při 
financování pilíře II SZP; nicméně 
vyjadřuje politování nad tím, že tato 
podpora je dočasná a platná pouze do 
roku 2023;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 r (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5r. vyzývá k lepšímu provádění a 
obnovení politiky týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat s cílem 
dosáhnout konkrétních cílů, pokud jde o 
zlepšení podmínek zvířat; poukazuje na 
to, že celá řada členských států 
nedodržuje stávající pravidla; navrhuje 
řádné přidělení rozpočtu na sledování a 
prosazování povinností;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 s (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5s. trvá na tom, že opatření související 
s krizí COVID-19 na podporu odvětví 
zemědělství musí v roce 2021 pokračovat; 
dále žádá, aby byla zohledněna pracovní 
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mobilita s cílem řešit případný 
dlouhodobý nedostatek pracovníků a 
dalších zemědělských vstupů v odvětví 
zemědělství Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 t (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5t. je znepokojen případným nárůstem 
cen a nedostatkem důležitých potravin v 
důsledku koronavirové krize; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby sledovaly 
kolísání cen zemědělských produktů, které 
se negativně odráží na příjmech 
zemědělců i spotřebitelů, a aby na toto 
kolísání včas a účinně reagovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 5 u (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5u. znovu potvrzuje zásadní význam 
unijního projektu Ovoce, zelenina a 
mléko do škol s cílem řešit problematiku 
obezity a malnutrice způsobených 
nezdravou stravou v Unii; vyzývá Komisi, 
aby omezila byrokracii doprovázející tento 
projekt, a zdůrazňuje, že je třeba u dětí 
podporovat zdravé stravovací návyky a 
konzumaci ovoce, zeleniny a 
neochuceného mléka;
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 v (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5v. připomíná, že Komise přislíbila 20 
miliard EUR ročně na plnění možných 
nových požadavků na udržitelnost 
uložených strategií v oblasti biologické 
rozmanitosti; trvá na tom, že finanční 
prostředky musí pocházet z jiného zdroje, 
než je rozpočet SZP; poukazuje na to, že 
plnění těchto cílů nesmí narušit 
potravinové zabezpečení nebo živobytí ve 
venkovských oblastech Unie; opakuje, že 
je třeba zachovat biologickou rozmanitost, 
a dále připomíná, že odpovědnost za to 
nesou nejen zemědělci a vlastníci lesů, ale 
celá společnost; zdůrazňuje význam 
dobrovolných ochranných opatření.

Or. en


