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Pozměňovací návrh 1
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že míra chyb byla 
významná u výdajových oblastí, které 
Účetní dvůr označil za rizikovější, včetně 
rozvoje venkova, tržních opatření, 
životního prostředí a opatření v oblasti 
klimatu; poukazuje však na to, že 2,7% 
míra chyb v oblasti rozvoje venkova 
představuje oproti situaci v předchozích 
letech značné zlepšení; konstatuje, že 
vysoce rizikové výdaje se týkaly především 
úhradových plateb, například v oblasti 
soudržnosti a rozvoje venkova, kde výdaje 
Unie spravují členské státy; je si vědom 
toho, že vysoce rizikové výdaje často 
podléhají složitým pravidlům a kritériím 
způsobilosti;

2. konstatuje, že míra chyb byla 
významná u výdajových oblastí, které 
Účetní dvůr označil za rizikovější, včetně 
rozvoje venkova, tržních opatření, 
životního prostředí a opatření v oblasti 
klimatu; poukazuje však na to, že 2,7% 
míra chyb v oblasti rozvoje venkova 
představuje oproti situaci v předchozích 
letech značné zlepšení; vítá potvrzení toho, 
že integrovaný administrativní a kontrolní 
systém, a zejména systém identifikace 
zemědělských pozemků, aktivně přispívá k 
zajištění toho, aby platby přímé podpory 
nebyly zatíženy významnými chybami; 
konstatuje, že vysoce rizikové výdaje se 
týkaly především úhradových plateb, 
například v oblasti soudržnosti a rozvoje 
venkova, kde výdaje Unie spravují členské 
státy; je si vědom toho, že vysoce rizikové 
výdaje často podléhají složitým pravidlům 
a kritériím způsobilosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 2
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že míra chyb byla 
významná u výdajových oblastí, které 
Účetní dvůr označil za rizikovější, včetně 
rozvoje venkova, tržních opatření, 
životního prostředí a opatření v oblasti 
klimatu; poukazuje však na to, že 2,7% 
míra chyb v oblasti rozvoje venkova 

2. konstatuje, že míra chyb byla 
významná u výdajových oblastí, které 
Účetní dvůr označil za rizikovější, včetně 
rozvoje venkova, tržních opatření, 
životního prostředí a opatření v oblasti 
klimatu; poukazuje však na to, že 2,7% 
míra chyb v oblasti rozvoje venkova 
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představuje oproti situaci v předchozích 
letech značné zlepšení; konstatuje, že 
vysoce rizikové výdaje se týkaly především 
úhradových plateb, například v oblasti 
soudržnosti a rozvoje venkova, kde výdaje 
Unie spravují členské státy; je si vědom 
toho, že vysoce rizikové výdaje často 
podléhají složitým pravidlům a kritériím 
způsobilosti;

představuje oproti situaci v předchozích 
letech značné zlepšení; konstatuje, že 
vysoce rizikové výdaje se týkaly především 
úhradových plateb, například v oblasti 
soudržnosti a rozvoje venkova, kde výdaje 
Unie spravují členské státy; je si vědom 
toho, že vysoce rizikové výdaje často 
podléhají složitým pravidlům a kritériím 
způsobilosti, a zdůrazňuje, že je třeba 
odstranit nepřiměřenou administrativní 
zátěž, která brání provádění investic 
prostřednictvím SZP;

Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že míra chyb byla 
významná u výdajových oblastí, které 
Účetní dvůr označil za rizikovější, včetně 
rozvoje venkova, tržních opatření, 
životního prostředí a opatření v oblasti 
klimatu; poukazuje však na to, že 2,7% 
míra chyb v oblasti rozvoje venkova 
představuje oproti situaci v předchozích 
letech značné zlepšení; konstatuje, že 
vysoce rizikové výdaje se týkaly především 
úhradových plateb, například v oblasti 
soudržnosti a rozvoje venkova, kde výdaje 
Unie spravují členské státy; je si vědom 
toho, že vysoce rizikové výdaje často 
podléhají složitým pravidlům a kritériím 
způsobilosti;

2. konstatuje, že míra chyb byla 
významná u výdajových oblastí, které 
Účetní dvůr označil za rizikovější, včetně 
rozvoje venkova, tržních opatření, 
životního prostředí a opatření v oblasti 
klimatu; poukazuje však na to, že 2,7% 
míra chyb v oblasti rozvoje venkova 
představuje oproti situaci v předchozích 
letech značné zlepšení; konstatuje, že 
vysoce rizikové výdaje se týkaly především 
úhradových plateb, například v oblasti 
soudržnosti a rozvoje venkova, kde výdaje 
Unie spravují členské státy; je si vědom 
toho, že vysoce rizikové výdaje často 
podléhají složitým pravidlům a kritériím 
způsobilosti; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby dále snižovaly míru chyb a 
finanční opravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mazaly Aguilar
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. s ohledem na opakované 
porušování celních povinností v případě 
dovozu zemědělských produktů z Maroka 
uznává, že Komise a členské státy musí 
posílit kontrolní systémy a účinně 
předcházet podvodům, aby nebyli 
znevýhodňováni evropští producenti;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. v této souvislosti zdůrazňuje, že 
rozšířená kritéria způsobilosti a kontroly 
navržená v tzv. novém modelu provádění 
SZP představují novou výzvu pro správní 
orgány členských států a příjemce; 
zdůrazňuje, že je třeba vynaložit veškeré 
úsilí, aby se minimalizovalo riziko ztráty 
finančních prostředků pro konečné 
příjemce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 6
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s uspokojením bere na vědomí, že 
výdaje na přímé platby, ve srovnání s 

3. s uspokojením bere na vědomí, že 
výdaje na přímé platby, ve srovnání s 
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čistými stropy stanovenými v nařízení 
(EU) č. 1307/2013, dosáhly od roku 2017 
úrovně 99 %; konstatuje, že v případě 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) dosáhla míra 
čerpání ke konci roku 2019 uspokojivé 
průměrné úrovně 50 % celkového objemu 
prostředků;

čistými stropy stanovenými v nařízení 
(EU) č. 1307/2013, dosáhly od roku 2017 
úrovně 99 %; konstatuje, že v případě 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) dosáhla míra 
čerpání ke konci roku 2019 uspokojivé 
průměrné úrovně 50 % celkového objemu 
prostředků; zároveň je znepokojen tím, že 
nové požadavky na udržitelné zemědělství, 
zejména pokud jde o cíle v oblasti klimatu 
a životního prostředí do roku 2030, 
mohou při současném snížení celkového 
rozpočtu SZP na období 2021–2027 bránit 
plnění rozpočtu v rámci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 
především v počátečním období provádění, 
a mohou poškodit ziskovost zejména 
malých zemědělských podniků; 
zdůrazňuje, že se zavedením nových 
požadavků na provádění SZP musí být 
spojeno odpovídající financování na 
úrovni EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s uspokojením bere na vědomí, že 
výdaje na přímé platby, ve srovnání s 
čistými stropy stanovenými v nařízení 
(EU) č. 1307/2013, dosáhly od roku 2017 
úrovně 99 %; konstatuje, že v případě 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) dosáhla míra 
čerpání ke konci roku 2019 uspokojivé 
průměrné úrovně 50 % celkového objemu 
prostředků;

3. s uspokojením bere na vědomí, že 
výdaje na přímé platby, ve srovnání s 
čistými stropy stanovenými v nařízení 
(EU) č. 1307/2013, dosáhly od roku 2017 
úrovně 99 %; konstatuje, že v případě 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) dosáhla míra 
čerpání ke konci roku 2019 uspokojivé 
průměrné úrovně 50 % celkového objemu 
prostředků; žádá Komisi, aby zveřejnila 
výdaje na přímé platby a míru čerpání z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) v jednotlivých 
členských státech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že velmi vysoké úrovně 
výdajů ve vztahu ke stropům přímých 
plateb však nejsou příliš účinné a oslabují 
efektivnost veřejných prostředků 
vyplácených formou oddělené podpory na 
hektar, pokud je tento druh podpory 
poskytován bez ohledu na výši příjmů a 
ceny a bez ohledu na výrobní metody; 
domnívá se, že je nezbytné upustit od 
tohoto přístupu k příjmům a rozpočtové 
spotřebě, neboť Společenství nepřináší 
přidanou hodnotu a má řadu negativních 
důsledků, jako je kapitalizace ceny 
zemědělské půdy a zachycení výnosů v 
pozdější fázi odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že řádné provádění 
intervencí SZP úzce souvisí 
s dodržováním závazků, jež byly stanoveny 
na úrovni Unie, ze strany příjemců; 
zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP 
může dále zhoršit porušování pravidel, a 
proto naléhavě žádá Komisi, aby 
zabránila opětovnému převedení SZP do 



PE663.098v01-00 8/27 AM\1221609CS.docx

CS

působnosti jednotlivých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že neúměrná složitost 
a byrokratická zátěž, s nimiž se potýkají 
příjemci SZP, je paradoxní vzhledem k 
probíhajícímu procesu digitalizace a 
existenci jednotného kontaktního místa; 
vyzýváme proto Komisi a členské státy, 
aby co nejvíce zjednodušily povinnosti 
vyplývající z nové ekologické architektury;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že stávající systém 
kontrol a auditů SZP se ukázal jako velmi 
účinný při zajišťování ochrany 
finančních zájmů Unie, regulační stability 
a rovného zacházení se zemědělci a 
dalšími příjemci;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
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Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že nedostatečná 
konvergence přímých externích plateb 
narušuje podmínky hospodářské soutěže 
na společném trhu EU a je v rozporu s cíli 
politiky soudržnosti EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že EZZF by měl být 
součástí proticyklického přístupu tím, že 
zvýší podíl rozpočtových zdrojů, které 
předtím nebyly přiděleny členským 
státům; trvá na tom, že pro zvýšení 
účinnosti a efektivnosti mají zásadní 
význam prostředky pro rychlou reakci na 
nadprodukční krize a proticyklická 
vázaná podpora k obnovení vůdčí 
schopnosti SZP; připomíná, že Evropská 
unie je jediným členem WTO, který 
nadále využívá oddělenou pomoc, a že k 
překonání krize multilateralismu je třeba 
upustit od zásady oddělení, která je 
obecně považována za formu dumpingu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že současný systém 
dodržování předpisů se ukázal jako 
účinný, jak uznal EÚD, a zajistil rovné 
zacházení a účinné provádění v celé Unii; 
je hluboce znepokojen tím, že nový 
hybridní systém bez celounijních pravidel 
způsobilosti nepřispívá ke zjednodušení 
ani k výkonnosti SZP a ohrožuje rovné 
zacházení se zemědělci a členskými státy; 
zdůrazňuje, že nový kontrolní a auditní 
systém by mohl výrazně zvýšit 
administrativní zátěž a vést k nepřiměřené 
ztrátě zdrojů v důsledku své složitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. je znepokojen tím, že větší 
flexibilita, která je navrhována v rámci 
nového modelu provádění a která by měla 
být poskytnuta členským státům při 
navrhování jejich vlastních vnitrostátních 
kontrolních systémů a pravidel, by mohla 
vést k rozdílům ve vnitrostátních 
postupech a k dalšímu nesprávnému 
používání a zneužívání finančních 
prostředků Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že vzhledem k 
nedostatku specifických nástrojů SZP, 
které by vyvažovaly fungování 
potravinového řetězce, je naléhavě nutné 
pokračovat v tvorbě právních předpisů, 
aby zemědělci nezůstali nejslabším 
článkem řetězce;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. je rovněž znepokojen tím, že 
systém způsobilosti výdajů na úrovni Unie 
založený výhradně na ukazatelích výstupů 
by nevedl ke zjednodušení ani ke zvýšení 
výkonnosti SZP; domnívá se naopak, že 
by dále zvýšil komplexnost a vedl k 
většímu snížení plateb v souvislosti s 
nedostatečným rozpočtovým plánováním a 
zároveň by ohrozil finanční 
důvěryhodnost této politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. domnívá se, že by měly být 
zavedeny dostatečné záruky k zajištění 
spolehlivosti modelu provádění SZP, 
pokud jde o finanční řízení; zdůrazňuje, 
že v souladu se zásadou jednotného 
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auditu je třeba zvýšit efektivnost 
certifikačních orgánů a rozsah jejich 
úkolů, neboť jsou klíčovými prvky pro 
poskytování nezávislého ujištění o řádném 
finančním řízení finančních prostředků 
SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že prioritou členských 
států při provádění strategického plánování 
by mělo být zjednodušení pro konečné 
příjemce, zejména pro mladé a nové 
zemědělce;

4. domnívá se, že prioritou členských 
států při provádění strategického plánování 
by mělo být zjednodušení pro konečné 
příjemce omezením administrativní zátěže, 
zejména pro mladé a nové zemědělce, a 
zároveň by mělo být zajištěno, že bude 
zachováno řádné finanční řízení, 
odpovědnost a transparentnost s cílem 
chránit rozpočet Unie před podvody a 
finančními nesrovnalostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že prioritou členských 
států při provádění strategického plánování 
by mělo být zjednodušení pro konečné 
příjemce, zejména pro mladé a nové 
zemědělce;

4. domnívá se, že je nezbytné, aby v 
rámci SZP byla poskytována dostatečná a 
dostupná podpora mladým zemědělcům, 
novým účastníkům na trhu a drobným 
zemědělcům; zdůrazňuje, že prioritou 
členských států při provádění strategického 
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plánování by měly být investice do rozvoje 
krátkých dodavatelských řetězců a 
přímého prodeje spotřebitelům, zejména 
prostřednictvím investic mladých 
zemědělců, nových účastníků na trhu a 
drobných zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že prioritou členských 
států při provádění strategického plánování 
by mělo být zjednodušení pro konečné 
příjemce, zejména pro mladé a nové 
zemědělce;

4. domnívá se, že prioritou členských 
států při provádění strategického plánování 
by mělo být zjednodušení pro konečné 
příjemce, zejména pro mladé a nové 
zemědělce; zdůrazňuje, že ve fázi 
provádění národních strategických plánů 
je třeba zavést postupy, které budou co 
nejpružnější a budou přizpůsobeny 
konkrétním potřebám;

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že prioritou členských 
států při provádění strategického plánování 
by mělo být zjednodušení pro konečné 
příjemce, zejména pro mladé a nové 
zemědělce;

4. domnívá se, že prioritou členských 
států při provádění strategického plánování 
by mělo být zjednodušení pro konečné 
příjemce, zejména pro malá venkovská 
zemědělská hospodářství a mladé a nové 
zemědělce;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 23
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. varuje před rizikem, že evropští 
daňoví poplatníci by mohli mylně vnímat 
veřejné výdaje SZP, pokud se na produkty 
dovážené ze třetích zemí nevztahují stejné 
právní předpisy v oblasti životního 
prostředí a bezpečnosti potravin, jako platí 
v EU; vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
uplatňování ochranných doložek v 
obchodních dohodách s cílem usnadnit a 
rozšířit jejich uplatňování nad rámec 
dočasných situací na trhu;

Or. es

Pozměňovací návrh 24
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že jedním z hlavních 
cílů SZP je zajistit zemědělcům stabilitu 
příjmů a podporovat zachování a tvorbu 
pracovních míst na celém území Unie; 
shledává, že v méně rozvinutých 
venkovských oblastech podporuje SZP v 
rozporu se svými hlavními cíli primárně 
velké vlastníky půdy a menší objem 
pomoci poskytuje drobnějším 
zemědělcům, kteří půdu obdělávají;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že podpora 
poskytovaná v rámci SZP mladým 
zemědělcům se ukázala být klíčovým 
nástrojem, který je třeba dále posílit; je 
přesvědčen, že digitalizace a inovace by 
mohly být rozhodujícími nástroji při 
revitalizaci venkovských oblastí, neboť by 
je zatraktivnily pro mladé zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzdvihuje zahájení pilotního 
projektu Arachne, což je počítačový 
program pro identifikaci příjemců, u 
nichž existuje vysoké riziko podvodu, 
jakož i střetů zájmů a nesrovnalostí, a 
zdůrazňuje, že je nutné, aby platební 
agentury tento nástroj rozsáhle využívaly;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė

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

4b. upozorňuje na závěry Účetního 
dvora obsažené v jeho zvláštní zprávě č. 
10/2018, že režim základní platby měl 
omezený dopad na vnitřní sbližování 
úrovní podpory; připomíná závazek 
členských států dosáhnout vyrovnání 
plateb v celé Unii do roku 2013, který se 
poprvé objevuje v závěrech předsednictví 
Evropské rady ze dnů 24.–25. října 2002 a 
jehož splnění má nyní zpoždění již několik 
let;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že investice, jež 
přispívají k odolnému, udržitelnému a 
digitálnímu hospodářskému oživení v 
souladu s agroenvironmentálně-
klimatickými cíli obsaženými v Zelené 
dohodě pro Evropu, jsou zásadní pro 
sociální a hospodářský rozvoj 
venkovských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že za řešení podvodů ve 
výdajích na SZP jsou odpovědné jak 

5. připomíná, že za řešení podvodů ve 
výdajích na SZP jsou odpovědné jak 
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Komise, tak členské státy;  vybízí je, aby 
ve spolupráci s Úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) zvýšily úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů;

Komise, tak členské státy; vybízí je, aby ve 
spolupráci s Úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) zvýšily úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise 
neustále vybízela platební agentury, aby 
využívaly nástroj Arachne k identifikaci 
potenciálních rizik; vyjadřuje však 
politování nad skutečností, že od roku 
2016 nebyla aktualizována analýza rizika 
podvodů GŘ AGRI a že ani OLAF, ani 
GŘ AGRI neprovedly posouzení opatření 
členských států zaměřených na 
předcházení podvodům v oblasti výdajů na 
SZP a na boj proti nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že za řešení podvodů ve 
výdajích na SZP jsou odpovědné jak 
Komise, tak členské státy;  vybízí je, aby 
ve spolupráci s Úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) zvýšily úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů;

5. připomíná, že za řešení podvodů ve 
výdajích na SZP jsou odpovědné jak 
Komise, tak členské státy; vybízí je, aby ve 
spolupráci s Evropským úřadem pro boj 
proti podvodům (OLAF) zvýšily úsilí v 
oblasti prevence a odhalování podvodů, a 
zdůrazňuje, že je nutné posílit spolupráci 
mezi Komisí a orgány členských států s 
cílem šířit informace o nejčastějších 
typech podvodů v rámci SZP;

Or. ro

Pozměňovací návrh 31
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že za řešení podvodů ve 
výdajích na SZP jsou odpovědné jak 
Komise, tak členské státy;  vybízí je, aby 
ve spolupráci s Úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) zvýšily úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů;

5. opakuje, že je důležité využít 
veškerá možná opatření k ochraně 
rozpočtu SZP před podvody; připomíná, že 
za řešení podvodů ve výdajích na SZP jsou 
odpovědné jak Komise, tak členské státy; 
vybízí je, aby ve spolupráci s Úřadem pro 
boj proti podvodům (OLAF) zvýšily úsilí v 
oblasti prevence a odhalování podvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že za řešení podvodů ve 
výdajích na SZP jsou odpovědné jak 
Komise, tak členské státy;  vybízí je, aby 
ve spolupráci s Úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) zvýšily úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů;

5. připomíná, že za řešení podvodů ve 
výdajích na SZP jsou odpovědné jak 
Komise, tak členské státy; vybízí je, aby ve 
spolupráci s Úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) zvýšily úsilí v oblasti 
prevence a odhalování podvodů; vyzývá je, 
aby zveřejnily statistiky týkající se 
uzavřených případů odhalených podvodů 
ve výdajích na SZP v každém členském 
státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. se znepokojením bere na vědomí, 
že orgány některých členských států 
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systematicky nevykazují žádné podvody 
nebo nesrovnalosti, což vyvolává pochyby 
o spolehlivosti a nezávislosti kontrol 
prováděných těmito orgány; konstatuje, že 
ani Komise, ani úřad OLAF neprovedly 
posouzení opatření členských států 
zaměřených na předcházení podvodům v 
oblasti výdajů na SZP a na boj proti nim, 
a vybízí je, aby v tomto směru posílily své 
úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá prohlášení Komise, že omezení 
byrokracie a zjednodušení postupů pro 
příjemce by mělo být jednou z hlavních 
zásad při koncipování příštího víceletého 
finančního rámce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 35
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby svou analýzu 
rizika podvodů v rámci SZP 
aktualizovala častěji; vybízí ji, aby 
posuzovala opatření členských států pro 
předcházení podvodům a sdílela 
osvědčené postupy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že dobrovolná podpora 
vázaná na produkci je obecně velice 
účinná při podpoře odvětví, jež jsou vážně 
ohrožena ukončením produkce;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. se znepokojením konstatuje, že 
Komise neaktualizovala svou analýzu 
rizika podvodů v rámci SZP od roku 2016; 
vybízí Komisi, aby tuto analýzu 
aktualizovala častěji, zvláště s ohledem na 
novou SZP, jakož i na nedávná tržní 
opatření zavedená v reakci na COVID-19; 
v této souvislosti připomíná, že zpráva o 
ochraně finančních zájmů EU za rok 
2019 (zpráva PIF) označila tržní opatření 
za oblast, kde je riziko podvodů největší, 
včetně podvodů s vysokou hodnotou;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Zbigniew Kuźmiuk

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

5b. upozorňuje, že zemědělské odvětví 
bylo obzvláště postiženo rozšířením 
onemocnění COVID-19 v loňském roce, 
což vedlo ke zvýšení rizika nestability 
základních příjmů zemědělců; v 
nadcházejících letech by proto měl být v 
rámci nového modelu provádění SZP 
kladen zvláštní důraz na zajištění 
pravidelnosti plateb konečným příjemcům 
SZP;

Or. pl

Pozměňovací návrh 39
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. upozorňuje, že finanční prostředky 
na propagaci jsou klíčové pro otevírání a 
konsolidaci nových trhů; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že ekologický model bude 
propagován stejným způsobem jako jiné 
stejně udržitelné modely, jako je např. 
integrovaná produkce nebo přesné 
zemědělství;

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná své znepokojení nad 
údajnými případy střetů zájmů a zabírání 
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půdy ze strany oligarchů s možným 
zapojením vlád a orgánů veřejné správy; 
vyzývá Komisi, aby dále posílila kontroly 
za účelem přesnějšího stanovení 
konečného místa určení finančních 
prostředků SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vítá, že Komise zahájila pilotní 
projekt Arachne za účelem odhalování 
rizika podvodů; konstatuje, že k březnu 
2020 bylo do pilotního projektu Arachne 
zapojeno pouze 12 platebních agentur v 
devíti členských státech; podporuje návrh 
Komise, aby bylo používání tohoto 
nástroje povinné, a vybízí Komisi k šíření 
příslušných osvědčených postupů s cílem 
usnadnit platebním agenturám jeho 
používání;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzdvihuje úlohu základní podpory 
příjmu v rámci SZP a její příspěvek k 
zachování zemědělské činnosti a chovu 
hospodářských zvířat, neboť omezuje 
vylidňování venkova a podporuje aktivní a 
dynamické venkovské prostředí;
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Or. es

Pozměňovací návrh 43
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje, že z plateb v rámci 
SZP musí mít prospěch ti, kdo obdělávají 
půdu, jakož i zemědělská komunita; 
zdůrazňuje, že zemědělství Unie nejvíce 
prospěje, když budou finanční prostředky 
podporovat vlastnictví těch, kteří aktivně 
působí v zemědělské produkci a v 
ekosystémových službách; vyzývá Komisi, 
aby využívala a kombinovala systémy a 
databáze, které má k dispozici, s cílem 
zajistit v případě zemědělských podniků, 
jež jsou součástí větší podnikové 
struktury, transparentnost, pokud jde o 
skutečné majitele, a identifikovat je, aby 
bylo možné lépe zjistit konečné určení 
finančních prostředků SZP; konstatuje, že 
běžným druhem podvodu zůstává umělé 
vytváření podmínek pro čerpání podpory, 
jak bylo zdůrazněno a zopakováno ve 
zprávách o ochraně finančních zájmů EU 
za roky 2017 a 2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. připomíná, že k hlavním cílům 
SZP patří udržitelné řízení přírodních 
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zdrojů, klimatická opatření a biologická 
rozmanitost; je znepokojen tím, že 
současný režim SZP nepodporuje Unii při 
plnění cílů Pařížské dohody a Zelené 
dohody pro Evropu a jejích strategií; 
vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
změn ke stávajícím návrhům SZP, jež jsou 
v současnosti projednávány, aby příští 
reforma odpovídala Zelené dohodě pro 
Evropu a splnění relevantních cílů Zelené 
dohody bylo uvedeno jako jeden z cílů 
SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. konstatuje, že ekologičtější SZP v 
souladu s Pařížskou dohodou a Zelenou 
dohodou pro Evropu by nejen přispěla k 
tomu, aby Unie splnila své cíle, ale 
současně by zvýšila efektivitu využívání 
veřejných finančních prostředků, neboť 
by omezila negativní externality 
související se zemědělskými postupy a 
přenesla pozornost z odstraňování 
následků na prevenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5g. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise v rámci sledování výdajů SZP 
dosud nepoužívá žádné spolehlivé 
ukazatele, jež by měřily výsledky a dopady 
režimů přímých plateb a programů pro 
rozvoj venkova, pokud jde o biologickou 
rozmanitost; zdůrazňuje, že při sledování 
výdajů na klima v rámci SZP existuje 
velmi vysoká míra aproximace, jež má 
tendenci nadhodnocovat pravděpodobný 
význam příspěvku konkrétního nástroje 
nebo opatření SZP k plnění cílů v oblasti 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně; zdůrazňuje, 
že Komise musí vypracovat spolehlivé 
ukazatele týkající se biologické 
rozmanitosti a klimatu za účelem 
posouzení dopadů SZP, aby bylo možné 
vytvořit v rámci SZP účinnější platební 
režimy a nástroje; zdůrazňuje, že dosažení 
navrhovaného přechodu k SZP založené 
na výkonnosti bude vyžadovat 
vypracování komplexního souboru 
společných ukazatelů výsledků a důkladné 
uplatňování těchto ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise a členské státy dosud v plném 
rozsahu nezavedly zásadu výkonnosti, 
která do tvorby politik v rámci SZP 
začleňuje hospodárnost, efektivnost 
a účinnost, ale nově také ekologii, rovnost 
a etiku; domnívá se, že tento krok je 
nutný, aby bylo možné lépe řešit 
problémy, jako je znečištění, nerovnosti v 
platbách menším zemědělským podnikům 
a různé výzvy, např. začleňování hlediska 
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rovnosti žen a mužů; vyzývá Komisi, aby 
rozšířila rozsah cílů Unie, které by SZP 
měla plnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė

Návrh stanoviska
Bod 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5i. vyzývá Komisi, aby nadále pozorně 
sledovala stávající a budoucí obchodní 
dohody se třetími zeměmi, pokud jde o 
bezpečnost potravin a normy v 
oblasti životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat; naléhavě žádá 
Komisi, aby zajistila, že ve všech 
obchodních dohodách bude výrazná 
kapitola na téma udržitelnosti a že 
obchodní partneři budou plně dodržovat 
požadavky v ní uvedené; bere na vědomí, 
že je třeba zajistit rovné podmínky také 
z hlediska norem v oblasti životního 
prostředí a dobrých životních podmínek 
zvířat, a vyzývá Komisi, aby dále 
pracovala na rozvoji právních předpisů 
týkajících se náležité péče 
v dodavatelském řetězci, a zajistila tak, že 
unijní zemědělské normy nebudou 
ohroženy nebo oslabeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Pär Holmgren
za skupinu Verts/ALE

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

5j. naléhavě žádá Komisi, aby byla 
mimořádně ostražitá v otázkách právního 
státu, pokud jde o finanční prostředky 
SZP; opakuje svou výzvu Účetnímu 
dvoru, aby vypracoval zvláštní zprávu o 
zabírání půdy a jeho možném dopadu na 
SZP.

Or. en


