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Pozměňovací návrh 1
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vzhledem k tomu, že biologická 
rozmanitost v zemědělství zahrnuje 
všechny složky biologické rozmanitosti, 
které mají význam pro potraviny a 
zemědělství; vzhledem k tomu, že zahrnuje 
rozmanitost a proměnlivost ekosystémů, 
zvířat, rostlin a mikroorganismů na 
genetické, druhové a ekosystémové 
úrovni, jež jsou nezbytné pro zachování 
klíčových funkcí ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. vzhledem k tomu, že změny ve 
využívání půdy a moří, těžba přírodních 
zdrojů, změna klimatu, znečištění a 
invazní nepůvodní druhy mají zásadní 
přímý vliv na úbytek biologické 
rozmanitosti; vzhledem k tomu, že tyto 
příčiny vyplývají ze souboru nepříznivých 
základních příčin spojených zejména s 
výrobními a spotřebními návyky, 
dynamikou a trendy lidské populace, 
obchodem a technologickými inovacemi1a;
_________________
1a Mezinárodní platforma IPBES, Zpráva 
o globálním posouzení biologické 
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rozmanitosti a ekosystémových služeb, 
2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. vzhledem k tomu, že dlouhodobé 
trendy společných populací ptáků a 
motýlů žijících na travních porostech na 
zemědělské půdě a v lesích ukazují, že 
Evropa zažila výrazný pokles biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy; vzhledem k 
tomu, že je to způsobeno především 
ztrátou, roztříštěností a degradací 
přírodních ekosystémů, zejména v 
důsledku intenzifikace zemědělství, 
intenzivního obhospodařování lesů, 
opouštění půdy a živelného růstu měst1b;
_________________
1b EEA, „The European environment – 
state and outlook 2010“ („Evropské 
životní prostředí – stav a výhled 2020“), 
2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod -1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1c. vzhledem k tomu, že zemědělská 
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půda představuje téměř polovinu plochy 
EU a že lesy pokrývají přibližně 42 % 
území EU; vzhledem k tomu, že udržitelné 
hospodaření se zemědělskou půdou 
přispívá k širším funkcím ekosystému, 
jako je ochrana biologické rozmanitosti, 
pohlcování uhlíku, zachování kvality vody 
a ovzduší, udržování vláhy v půdě se 
snížením odtoku vody, omezování 
vsakování vody a eroze;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod -1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1d. vzhledem k tomu, že zemědělství a 
lesnictví jsou klíčovými prvky evropského 
hospodářství a společnosti, neboť 
poskytují bezpečné, kvalitní a cenově 
dostupné potraviny a představují 
významnou součást životaschopnosti 
venkovských oblastí, pokud jde o 
zachování zaměstnanosti a hospodářských 
příležitostí, kvalitu života a životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod -1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1e. vzhledem k tomu, že zvláštní 
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povaha a strukturální rysy zemědělského 
odvětví EU, které jsou tvořeny zejména 
malými zemědělskými podniky založenými 
na rodinné práci, z nichž dvě třetiny mají 
velikost méně než 5 ha a kde přibližně 
třetina vedoucích pracovníků je ve věku 
65 let nebo více, představují specifické 
problémy, které musí tvůrci politik 
zohlednit při navrhování opatření a politik 
týkajících se tohoto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu; dále připomíná 
vědecký konsensus1a, že zintenzivnění 
tohoto řízení, včetně zjednodušení krajiny, 
většího používání pesticidů a četnosti 
sečení, rozšíření zavlažování a ničení 
pastvin vedly ke katastrofickému poklesu 
populace ptáků, savců, plazů, 
obojživelníků a hmyzu;
_________________
1a Dopis Evropské ornitologické Unie, 
Evropské nadace pro savce, Societas 
Europaea Herpetologica, Societas 
Europaea Lepidopterologica, organizace 
Butterfly Protection Europe a European 
Bird Census Council; 
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/b0cc
2493-88fe-4591-8838-f44abd1f975a.pdf
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu a účinné generační 
obměně v odvětví; je proto třeba nadále 
podporovat udržitelné využívání lesních a 
zemědělských ekosystémů (s přihlédnutím 
k hospodářským, sociálním a 
environmentálním aspektům) v Evropě i 
ve zbytku světa;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou a lesnickou činností a její 
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závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

zachování je závislé na nepřetržité aktivní 
péči o půdu; zdůrazňuje, že udržitelné a 
účinné hospodaření s přírodními zdroji 
má zásadní význam pro zachování 
biologické rozmanitosti a boj proti změně 
klimatu; domnívá se proto, že provádění 
by se mělo zaměřit na rentabilní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí také na 
biologické rozmanitosti, která zaručuje 
dlouhodobou udržitelnost našich 
potravinových systémů; zemědělství hraje 
rozhodující úlohu v tom, jak bude vypadat 
situace v oblasti biologické rozmanitosti; 
moderní zemědělství v důsledku 
zintenzivnění, racionalizace, specializace 
a koncentrace produkce významně 
přispělo ke snížení biologické rozmanitosti 
jak u kulturních, tak u planě rostoucích 
rostlin;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která je klíčovým faktorem, 
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udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

jenž zaručuje dlouhodobou udržitelnost 
našich potravinových systémů; kromě toho 
zdůrazňuje, že velká část biologické 
rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči našich 
producentů o půdu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu; konstatuje, že 
postupné opouštění orné půdy v EU 
představuje velkou hrozbu pro 
biologickou rozmanitost;

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
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udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že značná část 
biologické rozmanitosti v Evropě byla 
zachována díky tradičním zemědělským 
systémům s nízkými vstupy a v mnoha 
případech je přežití řady druhů závislé na 
nepřetržité udržitelné péči o zemědělskou 
půdu s nízkými dopady a nízkou 
intenzitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost a odolnost našich 
potravinových systémů; kromě toho 
zdůrazňuje, že velká část biologické 
rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité udržitelné péči o 
zemědělskou půdu; zdůrazňuje nicméně, 
že intenzivní zemědělství má na 
biologickou rozmanitost negativní vliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Benoît Lutgen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
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rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
jejími rozmanitými modely zemědělské 
činnosti a její zachování je závislé na 
nepřetržité aktivní péči o zemědělskou 
půdu a účinné generační obnově;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
stávající biologické rozmanitosti v Evropě 
byla zachována zemědělskou a lesnickou 
činností a je závislá na nepřetržité aktivní 
péči o zemědělskou a lesnickou půdu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
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biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní a udržitelné 
péči o zemědělskou půdu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí na biologické 
rozmanitosti, která zaručuje dlouhodobou 
udržitelnost našich potravinových systémů; 
kromě toho zdůrazňuje, že velká část 
biologické rozmanitosti v Evropě vznikla 
zemědělskou činností a její zachování je 
závislé na nepřetržité aktivní péči o 
zemědělskou půdu;

1. připomíná, že produktivita a 
odolnost zemědělství závisí také na 
biologické rozmanitosti, která zaručuje 
dlouhodobou udržitelnost našich 
potravinových systémů; kromě toho 
zdůrazňuje, že biologická rozmanitost 
v Evropě vznikla také zemědělskou 
činností a její zachování je závislé na 
nepřetržité aktivní a trvalé péči o 
zemědělskou půdu;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. na základě rozsáhlého souboru 
vědeckých důkazů, včetně nedávné meta-
studie IPBES OSN týkající se biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb1a, je 
nepopiratelné, že některé stávající 
zemědělské postupy samozřejmě rovněž 
významně přispívají ke ztrátě stanovišť a 
k vyhynutí místních druhů, včetně 
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zemědělských ekosystémů a druhů 
příznivých pro zemědělství, což vede ke 
zjednodušení ekosystému, ztrátě funkcí 
ekosystému a zhroucení ekosystémů;
uznává proto naléhavou potřebu změnit 
destruktivní status quo, který ohrožuje 
život, živobytí a zdraví;
_________________
1a IPBES, „Zpráva o globálním posouzení 
biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb“, 2019. 
www.ipbes.net/sites/default/files/inline/file
s/ipbes_global_assessment_report_summa
ry_for_policymakers.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že zemědělství a 
lesnictví hrají klíčovou úlohu při 
přechodu na oběhovější a udržitelnější 
společnost účinněji využívající zdroje; tato 
odvětví poskytují přínos pro biologickou 
rozmanitost aktivním obhospodařováním 
půdy a lesů, uplatňováním udržitelných 
systémů hospodaření a zaváděním 
inovativních technologií a postupů; je 
proto třeba nadále podporovat udržitelné 
využívání lesních a zemědělských 
ekosystémů (s přihlédnutím k 
hospodářským, sociálním a 
environmentálním aspektům) v Evropě i 
ve zbytku světa;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
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Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že kaskádový účinek 
zjednodušení krajiny vede k nižší produkci 
plodin, a to zejména v důsledku poklesu 
populací opylovačů i přirozených 
predátorů1a; opakuje, že nahrazení 
přirozených populací predátorů 
používáním insekticidů ještě zhoršuje 
problém sníženého opylování, které je 
přímou součástí produkce plodin; vyzývá 
k holistickému přístupu s cílem chránit 
ekosystémové služby prostřednictvím 
opatření vedoucích ke zvýšené 
rozmanitosti krajiny;
_________________
1a M. Dainese, E. A. Martin, M. A. Aizen, 
M. Albrecht, I. Bartomeus, R. Bommarco, 
L. G. Carvalheiro, R. Chaplin-Kramer, V. 
Gagic, L. A. Garibaldi, J. Ghazoul, H. 
Grab, M. Jonsson, D. S. Karp, C. M. 
Kennedy, D. Kleijn, C. Kremen, D. A. 
Landis, D. K. LeTourneau, L. Marini, K. 
Poveda, R. Rader, H. G. Úř. věst. 
Tscharntke, G. K. S. Andersson, I. 
Badenhausser, S. Baensch, A. D. M. 
Bezerra, F. J. J. A. Bianchi, V. Boreux, V. 
Bretagnolle, B. Caballero-Lopez, P. 
Cavigliasso, A. īetković, N. P. Chacoff, 
A.classen, S. Cusser, F.D. da Silva e 
Silva, G. A. deGroot, J.H. Dudenhöffer, J. 
Ekroos, T. Fijen, P. Franck, B. M. 
Ernsttas, M. P. D. Garratt, C. Gratton, J. 
Hipólito, A. Holzschuh, L. Hunt, A. L. 
Iverson, S. Jha, T. Keasar, T. N. Kim, M. 
Kishinevsky, B. K. Klatt, A.-M. Klein, 
K.M. Krewenka, S. Krishnan, A. E. 
Larsen, C. Lavigne, H. Liere, B. Maas, R. 
E. Mallinger, E. Martinez Pachon, A. 
Martínez-Salinas, T. D. Meehan, M. G. E. 
Mitchell, G. A. R. Molina, M. Nesper, L. 
Nilsson, M. E. O'Rourke,M. K. Peters, 
Mlećaš, S. G. Potts, D. d. L. Ramos, J. A. 
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Rosenheim, M. Rundlöf, A. Rusch, A. 
Sáez, J. Scheper, M. Schleuning, J. M. 
Schmack, A. R. Sciligo, C. Seymour, D. A. 
Stanley, R. Stewart, J. C. Stout, L. Sutter, 
M. B. Takada, H. Taki, G. Tamburini, M. 
Tschumi, B. F. Viana, C. Westphal, B. K. 
Willcox, S. D. Wratten, A. Yoshioka, C. 
Zaragoza-Trello, W. Zhang, Y. Zou, I. 
Steffan-Dewenter, A. C. Zaragoza-Trello, 
W. Zhang, Y. Zou, I. Steffan-Dewenter, A 
global synthesis reveals biodiversity-
mediated benefits for crop production 
(Globální syntéza odhaluje přínos 
biologické rozmanitosti pro rostlinnou 
produkci). Sci. Adv. 5, eaax0121 (2019).

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje silnou provázanost 
mezi ztrátou biologické rozmanitosti, 
změnou klimatu a pandemií COVID-19; 
zdůrazňuje úzké vazby mezi zdravím lidí, 
zvířat a planety v souvislosti se zvýšeným 
kontaktem mezi lidmi, domácími zvířaty a 
volně žijícími zvířaty a zhoršováním 
ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1a. konstatuje, že nová reforma 
společné zemědělské politiky již usiluje o 
zlepšení závazků zemědělců v oblasti 
životního prostředí, a zdůrazňuje 
významný pozitivní dopad střídání plodin 
na ochranu biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že biologická 
rozmanitost je klíčovým faktorem pro 
dosažení potravinového zabezpečení a 
lepší výživy a že všechny potravinové 
systémy a široká škála ekosystémových 
služeb, které podporují zemědělskou 
produktivitu, jako je úrodnost půdy a 
kvalita a dodávky vody závisí na 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
nejméně třetina světových zemědělských 
plodin závisí na opylovačích; zdůrazňuje, 
že přístupy k zemědělství založené na 
nízkých výstupech a ekosystémech jsou 
zvlášť přizpůsobeny podpoře zachování a 
udržitelného využívání biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje význam genetické a 



AM\1222864CS.docx 17/207 PE663.370v01-00

CS

druhové rozmanitosti a rozmanitosti 
přírodní krajiny a domnívá se, že 
zemědělství umožňuje zachovat 
biologickou rozmanitost řady regionů, 
jako jsou otevřené horské oblasti, a to tím, 
že brání šíření invazních rostlinných a 
živočišných druhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje důležitou úlohu 
malých zemědělských podniků pro 
biologickou rozmanitost a ochranu 
krajiny; zdůrazňuje, že malé zemědělské 
podniky přispívají k ochraně biologické 
rozmanitosti tím, že uplatňují méně 
intenzivní a mechanizované postupy a 
používají méně vstupů, jako jsou pesticidy 
a hnojiva; dále zdůrazňuje, že tyto 
podniky chrání citlivé venkovské oblasti 
(horské, znevýhodněné, ostrovní, oblasti 
sítě Natura) zachováním zemědělství, a 
tudíž biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, 
Hilde Vautmans

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. požaduje silnou podporu 
zemědělských postupů, jako je 
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agrolesnictví a pastevectví v oblastech s 
vysokou hodnotou, které poskytují širokou 
škálu ekosystémových služeb, včetně 
biologické rozmanitosti, krajiny, ukládání 
uhlíku, ochrany půdy a regulace vodního 
cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje, že udržitelné 
zemědělství může snížit negativní dopady 
na druhy, stanoviště a ekosystémy, a tím 
minimalizovat dopady změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. vyzývá Komisi, aby včas předložila 
návrh právně závazných cílů pro obnovu 
přírody; zdůrazňuje, že právně závazné 
cíle obnovy představují významnou 
příležitost pro opravu poškozených 
ekosystémů EU a budou zásadní pro 
dosažení cílů strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti a zároveň přispějí ke 
zmírňování změny klimatu a k 
přizpůsobování se této změně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních v 
zájmu zvýšení rozmanitosti krajiny a 
napomáhá promítnutí výzkumu a 
inovativních řešení do politik, jejichž cílem 
je řešení úbytku biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že soustavný úbytek biologické 
rozmanitosti zemědělské a lesnické půdy je 
realitou a jsou zapotřebí rozhodná opatření, 
která by tento vývoj zvrátila; souhlasí s 
tím, že strategické plány SZP členských 
států musí stanovit explicitní vnitrostátní 
hodnoty pro příslušné cíle strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti a strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“1a;
_________________
1a Jak je uvedeno v příloze Strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
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strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; uznává však, 
že při provádění strategie je třeba 
zaujmout realistický a vyvážený přístup, v 
němž jsou uznávány všechny tři rozměry 
udržitelnosti; zdůrazňuje, že zastavení a 
zvrácení úbytku biologické rozmanitosti v 
EU je úkolem, který má každé 
hospodářské odvětví a odvětví společnosti 
plnit rovnocenně; domnívá se, že taková 
úroveň ambicí podněcuje politická opatření 
na všech úrovních a napomáhá rozvoji 
výzkumu a inovativních řešení, jejichž 
cílem je řešení úbytku biologické 
rozmanitosti; zdůrazňuje, že soustavný 
úbytek biologické rozmanitosti je realitou a 
jsou zapotřebí rozhodná opatření 
společnosti jako celku, která by tento 
vývoj zvrátila; zdůrazňuje, že je třeba 
zabránit zbytečné administrativní zátěži 
při provádění této strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Benoît Lutgen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení přístupných pro zemědělce, kteří 
přispívají k řešení úbytku biologické 
rozmanitosti; zdůrazňuje, že soustavný 
úbytek biologické rozmanitosti zemědělské 
půdy je realitou a jsou zapotřebí rozhodná 
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vývoj zvrátila; opatření, která by tento vývoj zvrátila; 
zdůrazňuje, že politická opatření, která 
zohledňují všechny tři úrovně 
udržitelnosti zemědělství, tj. 
environmentální, hospodářskou a 
sociální, mohou ke strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti přispět nejvíce;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; poukazuje 
však na to, že je třeba zajistit vyvážené 
provádění strategie s přihlédnutím nejen k 
environmentálnímu rozměru, ale i 
obecněji k sociálním a ekonomickým 
aspektům, které zde rovněž hrají svou roli; 
domnívá se, že taková úroveň ambicí 
podněcuje politická opatření na všech 
úrovních a napomáhá rozvoji výzkumu a 
inovativních řešení, jejichž cílem je řešení 
úbytku biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že soustavný úbytek biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy je realitou a 
jsou zapotřebí rozhodná opatření, která by 
tento vývoj zvrátila, což je cílem všech 
hospodářských odvětví a společnosti jako 
celku;

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; připomíná, že 
účinné provádění strategie rovněž 
vyžaduje, aby byly hospodářské a sociální 
aspekty uznávány vyváženým způsobem; 
domnívá se, že taková úroveň ambicí 
podněcuje politická opatření na všech 
úrovních a napomáhá rozvoji výzkumu a 
inovativních řešení, jejichž cílem je řešení 
úbytku biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že soustavný úbytek biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy je realitou a 
jsou zapotřebí rozhodná opatření, která by 
tento vývoj zvrátila; zdůrazňuje, že ještě 
před rozšířením pokrytí chráněných 
oblastí v celé Evropě má zásadní význam 
ucelené a důkladné posouzení účinnosti 
stávajících chráněných oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Simone Schmiedtbauer, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene Mortler, Annie 
Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; zdůrazňuje, že 
zastavení a zvrácení úbytku biologické 
rozmanitosti v EU není pouze úkolem 
zemědělců a vlastníků půdy – jedná se o 
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řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

úkol, který musí plnit každé hospodářské 
odvětví a odvětví společnosti rovnocenně; 
domnívá se, že taková úroveň ambicí 
podněcuje politická opatření na všech 
úrovních a napomáhá rozvoji výzkumu a 
inovativních řešení, jejichž cílem je řešení 
úbytku biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že soustavný úbytek biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy je realitou a 
jsou zapotřebí rozhodná opatření 
společnosti jako celku, která by tento 
vývoj zvrátila;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že jsou zapotřebí politická opatření na 
všech úrovních a napomáhá rozvoji 
výzkumu a inovativních a proveditelných 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila, a to nejen ze strany 
venkovských oblastí, ale také ze strany 
městských oblastí a dalších 
hospodářských a sociálních odvětví, 
přičemž je nutno zajistit zdravé, bezpečné 
a cenově dostupné potraviny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
rovnocenně všemi hospodářskými 
odvětvími a odvětvími společnosti a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti, přičemž brání 
zbytečné administrativní zátěži v procesu 
provádění; zdůrazňuje, že soustavný 
úbytek biologické rozmanitosti je realitou a 
jsou zapotřebí rozhodná opatření, která by 
tento vývoj zvrátila;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU, a trvá na 
udržení této ambice; domnívá se, že taková 
úroveň ambicí podněcuje politická opatření 
na všech úrovních a napomáhá rozvoji a 
začlenění výzkumu a inovativních řešení, 
jejichž cílem je řešení úbytku biologické 



AM\1222864CS.docx 25/207 PE663.370v01-00

CS

soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

rozmanitosti; zdůrazňuje, že soustavný 
úbytek biologické rozmanitosti zemědělské 
půdy, a to i úrovni krajiny, je realitou a 
jsou zapotřebí rozhodná opatření, která by 
tento vývoj zvrátila;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení a přístupu ke špičkovým přesným 
zemědělským technologiím, jejichž cílem 
je řešení úbytku biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že soustavný úbytek biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy je realitou a 
jsou zapotřebí rozhodná opatření, která by 
tento vývoj zvrátila;

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
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v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; je si vědom 
úbytku biologické rozmanitosti v 
celosvětovém měřítku a skutečnosti, že 
jsou zapotřebí rozhodná opatření, která by 
tento vývoj zvrátila;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Asger Christensen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření pečlivě 
vyvažující dobrovolný a legislativní 
přístup, která by tento vývoj zvrátila;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Anne Sander

Návrh stanoviska
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Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by 
tento vývoj zvrátila;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
a uskutečnitelných řešení, aby rozmanitost 
zemědělských systémů mohla přispívat k 
řešení úbytku biologické rozmanitosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila, jako je šlechtění plodin za 
účelem posílení některých vlastností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí musí podněcovat 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhat rozvoji výzkumu a 
inovativních řešení, jejichž cílem je řešení 
úbytku biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že soustavný úbytek biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy je realitou a 
jsou zapotřebí rozhodná opatření opírající 
se o vědecké poznatky, která by tento 
vývoj zvrátila;

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; zdůrazňuje, že 
je nejvyšší čas přijmout a zavést politická 
opatření na všech úrovních a napomáhat 
rozvoji výzkumu a inovativních řešení, 
jejichž cílem je řešení úbytku biologické 
rozmanitosti; zdůrazňuje, že soustavný 
úbytek biologické rozmanitosti zemědělské 
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zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

půdy je realitou a jsou zapotřebí rozhodná 
opatření, která by tento vývoj zvrátila;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

2. bere na vědomí vysokou ambici 
vyjádřenou ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 
spočívající v úsilí o zastavení a zvrácení 
úbytku biologické rozmanitosti EU; 
domnívá se, že taková úroveň ambicí by 
měla podněcovat politická opatření na 
všech úrovních a napomáhat rozvoji 
výzkumu a inovativních řešení, jejichž 
cílem je řešení úbytku biologické 
rozmanitosti; zdůrazňuje, že soustavný 
úbytek biologické rozmanitosti zemědělské 
půdy na určitých územích EU je realitou a 
jsou zapotřebí opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 

2. vítá vysokou ambici vyjádřenou ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 spočívající 
v úsilí o zastavení a zvrácení úbytku 
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biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy je realitou a jsou 
zapotřebí rozhodná opatření, která by tento 
vývoj zvrátila;

biologické rozmanitosti EU; domnívá se, 
že taková úroveň ambicí podněcuje 
politická opatření na všech úrovních a 
napomáhá rozvoji výzkumu a inovativních 
řešení, jejichž cílem je řešení úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
soustavný úbytek biologické rozmanitosti 
je realitou a jsou zapotřebí rozhodná 
opatření společnosti jako celku, která by 
tento vývoj zvrátila;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 2 – podbod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) zdůrazňuje, že jednotná metodika 
EU je důležitá pro posouzení aktuálního 
stavu biologické rozmanitosti, avšak při 
stanovení jakéhokoli kvantitativního cíle 
je třeba plně zohlednit zvláštnosti 
členských států; zdůrazňuje, že má-li být 
dosaženo hmatatelných výsledků, je třeba 
více než kdy dříve dosáhnout účinnější 
komunikace se zemědělskou a lesnickou 
komunitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 2 – podbod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2) vyzývá Komisi, aby se vyhnula 
zadávání zajišťování environmentální 
stopy do třetích zemí; zdůrazňuje proto, že 
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bez důkladného posouzení dopadů 
ohrožují cíle strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti v jejich současné podobě 
potravinové zabezpečení v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje politování nad výraznými 
rozdíly mezi členskými státy při provádění 
evropských právních předpisů v oblasti 
ochrany přírody a nad souvisejícími 
nerovnými podmínkami, pokud jde o 
režim ochrany lokalit sítě Natura 2000, a 
to i pokud jde o kritické depozice a 
prahové hodnoty, modely výpočtu 
depozice dusíku a posouzení celkového 
stavu ochrany stanovišť s významem pro 
Společenství, což vede k nevysvětlitelným 
rozdílům v hodnocení a politice v rámci 
EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 51
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen 
Avram, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že provádění této 
strategie nebude tak účinné, jak bylo 
zamýšleno z hlediska životního prostředí, 
pokud nebudou poskytnuty alternativy a 
podpora k zajištění toho, aby zemědělci a 
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jejich podniky neztratili 
konkurenceschopnost na trhu; vyzývá 
Komisi, aby zavedla nezbytné 
mechanismy, které zajistí, aby třetí země, 
které vyvážejí produkty do EU, také 
zavedly nová opatření, která se vztahují na 
evropské zemědělce, aby se tak zvýšila 
celosvětová účinnost ochrany biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje politování nad tím, že 
strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020 nestanovila 
měřitelné cíle pro zemědělství, což ztěžuje 
posouzení pokroku a výkonnosti opatření 
financovaných z prostředků EU; 
připomíná, že špatná koordinace mezi 
politikami a strategiemi EU zabývajícími 
se biologickou rozmanitostí vedla k tomu, 
že se nepodařilo vyřešit pokles genetické 
rozmanitosti 1a; vyzývá Komisi, aby se 
řídila doporučeními EÚD a navázala na 
tyto zkušenosti ve strategii v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocIt
em.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-
4C1D-A5D2-03CA1FADE6F8%7d

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Anna Deparnay-Grunenberg
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že v návaznosti na 
ideály a dobré záměry oznámené v Zelené 
dohodě musí být přijata důsledná opatření 
pro jejich provedení, zejména v rámci 
společné zemědělské politiky, která má 
velmi významný vliv na biologickou 
rozmanitost, neboť upravuje využívání 
půdy nejen v EU, ale i mimo ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že bezpečnost potravin 
EU, environmentální podmíněnost, dobré 
životní podmínky zvířat a sociální normy 
by se měly plně vztahovat na dovoz 
produktů ze třetích zemí, s nimiž EU 
uzavírá dohody o volném obchodu, čímž 
se doplní úsilí zemědělců EU produkovat 
potraviny udržitelnějším způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)



PE663.370v01-00 34/207 AM\1222864CS.docx

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba zapojit 
všechny příslušné subjekty na evropské, 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, 
aby bylo možné přijmout konkrétní 
opatření k provádění strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a 
řešit nedostatky v provádění směrnice o 
ptácích a směrnice o stanovištích;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby evropským 
zemědělcům zajistila přístup k novým 
technologiím a umožnila nepřetržitý 
rozvoj v odvětví zemědělství tím, že zajistí 
regulační rámec vstřícný k inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyjadřuje politování nad tím, že v 
souvislosti s kontrolou účelnosti 
evropských směrnic o ochraně přírody 
Komise a členské státy v některých 
lokalitách sítě Natura 2000 aktivně 
neobhajovaly dosažitelné cíle a odmítly 
provést odpovídající revizi směrnic o 
ochraně přírody, což oslabuje uznání 
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chráněných oblastí a evropské politiky v 
oblasti biologické rozmanitosti mezi 
zúčastněnými stranami a nadále 
způsobuje sociální a hospodářskou 
nejistotu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 58
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. uznává – aniž by byly ohroženy 
cíle a požadavky na zachování zdrojů 
stanovené ve směrnicích v oblasti ochrany 
přírody –, že flexibilita prováděcích 
přístupů, které zohledňují specifické 
vnitrostátní okolnosti, přispívá ke 
snižování a postupnému řešení konfliktů a 
problémů mezi ochranou přírody a 
socioekonomickými činnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen 
Avram, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že je důležité 
podporovat kolektivní přístup s využitím 
jeho multiplikačního účinku s cílem 
prosazovat opatření strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti, a vyzývá Komisi, 
aby při provádění opatření týkajících se 
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ochrany biologické rozmanitosti 
kolektivním způsobem propagovala a 
podporovala sdružení podniků, jako jsou 
zemědělsko-potravinářská družstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. konstatuje, že zemědělství, 
potraviny a průmysl EU rovněž 
celosvětově vedou ke ztrátě biologické 
rozmanitosti a zhroucení ekosystému, a to 
prostřednictvím přímé a nepřímé změny ve 
využívání půdy, zejména prostřednictvím 
dovozu sóji používané pro krmiva a 
palmového oleje používaného pro 
biopaliva a potraviny, který způsobuje 
rozsáhlé tropické a subtropické 
odlesňování a přeměnu stanovišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. bere na vědomí alarmující nárůst 
počtu domestikovaných zvířat chovaných 
pro naše potraviny, zejména kuřat, prasat 
a krav, v období Antropocénu; poukazuje 
na to, že distribuci biomasy obratlovců na 
planetě v současné době dominuje člověk 
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(podíl činí jednu třetinu a roste) a jejich 
domestikovaná zvířata určená k výrobě 
potravin (podíl hospodářských zvířat činí 
téměř dvě třetiny a roste), oproti volně 
žijícím zvířatům (podíl činí 1–4 % a rychle 
se zmenšuje)1a; konstatuje, že od roku 
1970 se populace člověka a na něm 
závislých druhů zvířat určených k výrobě 
potravin téměř zdvojnásobily1b, zatímco 
populace volně žijících obratlovců se 
snížila o více než polovinu, a že 70 % 
všech ptáků nyní představují kuřata a jiná 
drůbež, zatímco pouze 30 % z nich jsou 
volně žijící ptáci1b; konstatuje, že tyto 
globální trendy ztráty biologické 
rozmanitosti jdou ruku v ruce s 
rozšířením intenzivního zemědělství, 
přeměnou přírodních stanovišť a 
nahrazením místní biologické 
rozmanitosti zvířaty chovanými k lidské 
spotřebě;
_________________
1a Smil, Vaclav. (2011). Harvesting the 
Biosphere: The Human Impact. 
Population and development review 
(Těžba biosféry: Dopad na člověka. 
Přezkum počtu obyvatel a rozvoje). 37. 
613-36. 10.1111/J.1728-
4457.2011.00450.x. Viz také The biomass 
distribution on Earth (Distribuce biomasy 
na Zemi), Y.M.Bar-On, R.Phillips, 
R.Milo, Sborník Národní akademie věd, 
červen 2018, 115 (25) 6506-6511. 
1b zvýšení o +96 % oproti snížení o 60 %; 
Collen, B. a kol. Monitoring Change in 
Vertebrate Abundance: the Living Planet 
Index (Monitorování změn v hojnosti 
obratlovců: Living Planet Index). 
Conservation Biology 23, 317-327 (2009); 
WWF/Zoological Society London, 
Databáze Living Planet Index, (2018); 
OSN, 2018.

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. připomíná, že soužití lidí a velkých 
šelem, zejména vlků, může mít v 
některých regionech negativní dopad na 
udržitelný rozvoj ekosystémů a 
obydlených venkovských oblastí, včetně 
určitých druhů zemědělství, které jsou 
prospěšné pro biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. uznává úlohu produkce masa v EU 
v celosvětové ztrátě biologické 
rozmanitosti; poukazuje na to, že v rámci 
strategií Zelené dohody je třeba omezit 
živočišnou výrobu v rámci nosné kapacity 
EU na základě pastvy a domácích krmiv, 
aby neznečišťovala naše vody, půdu a 
ovzduší nebo aby nevedla k odlesňování a 
přeměně stanovišť mimo EU;
za slabé místo Zelené dohody a jejích 
strategií považuje: neochotu čelit 
těžebnímu modelu obchodu, který je 
založen na odlesňování a využívání a 
přeměně jiných tropických a 
subtropických stanovišť, které jsou 
úložištěm většiny světové biologické 
rozmanitosti, s cílem živit populaci zvířat, 
která je příliš velká, aby nasytila evropské 
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spotřebitele nebo aby uspokojila jejich 
poptávku po zdrojích, aby bylo možné 
vyvážet na trhy třetích zemí v rámci 
dumpingové postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že extenzivně 
obhospodařovaná zemědělská půda (např. 
alpské oblasti) nabízí vzácná stanoviště 
pro řadu chráněných druhů, které 
naleznou podmínky pro svou trvalou 
existenci pouze na této extenzivně 
obhospodařované zemědělské půdě; 
zdůrazňuje, že rostoucí populace 
chráněných druhů velkých šelem může 
ohrozit tradiční formy extenzivního 
hospodaření s půdou, což může vést k 
ohrožení jiných chráněných druhů, které 
v těchto jedinečných extenzivně 
obhospodařovaných stanovištích 
prosperují;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2e. vyzývá k účinnému provádění 
strategie EU pro bílkoviny, která je již 
dlouho v prodlení, zejména 
prostřednictvím začlenění do 
vnitrostátních strategických plánů SZP, a 
to především s cílem snížit závislost na 
likvidaci lesů tropických a subtropických 
oblastí pro výrobu sóji dovážené pro 
krmné účely; vyzývá členské státy a 
Komisi, aby zajistily začlenění této 
strategie do těchto plánů; bere na vědomí 
význam domácích luštěnin pěstovaných v 
rámci střídání plodin a také přizpůsobení 
populací hospodářských zvířat a jejich 
hustoty místním nosným kapacitám a 
přechodu na pastviny a rovněž dočasné 
travní porosty a bylinné luštěniny 
obohacované setými luštěninami;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. zdůrazňuje, že některá přírodní 
stanoviště se za měnících se klimatických 
podmínek vyvíjejí lépe než jiná a že tato 
stanoviště jsou rovněž ve vzájemném 
přirozeném konkurenčním prostředí 
(např. některé travní porosty a lesní 
stanoviště); zdůrazňuje, že probíhající 
rozvoj populace určitých druhů povede v 
budoucnu ke změně příležitostí pro 
populace jiných druhů (např. pro velké 
šelmy a jejich kořist); připomíná, že v 
některých oblastech by měla být 
biologická rozmanitost řízena, aby byl 
umožněn vyvážený rozvoj všech 
chráněných druhů, které se vyskytují v 
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přírodních stanovištích;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2f. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly konkrétní opatření k řešení těchto 
otázek, aby nedošlo k ohrožení 
udržitelného rozvoje venkovských oblastí, 
a zároveň aby uznaly dostupnou flexibilitu 
podle směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2f. obecně vyzývá k uplatňování 
náležité péče a k tomu, aby produkty 
odlesňování neměly přístup na trh EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
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Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander, Daniel Buda, Franc 
Bogovič, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, 
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 2 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2g. zdůrazňuje, že za správné 
provádění právních předpisů v oblasti 
ochrany přírody nenesou odpovědnost 
pouze členské státy, ale také Evropská 
komise, včetně potřeby změny postupu 
hodnocení pro přijetí statusu ochrany 
druhů v určitých regionech, jakmile je 
dosažen požadovaný stav ochrany v 
souladu s článkem 19 směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, dlouhodobou potravinovou 
bezpečnost a ceny potravin, na náklady na 
nečinnost a pokračování současného 
stavu, včetně účinků na fungování 
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zemědělské produkce dovozem; globálního ekosystému a prostředky nutné 
k životu; konstatuje, že potenciální rizika 
přesunu úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem 
předpokládají, že velmi hodnotné systémy 
biologické rozmanitosti jsou méně 
produktivní, zatímco řada recenzovaných 
vědeckých a ekonomických studií ukazuje, 
že tomu tak není a že nízké umělé vstupy a 
agroekologické systémy s vysokou 
biologickou rozmanitostí jsou stejně 
produktivní jako konvenční systémy v 
téměř 2/3 případů – ne-li produktivnější1a 
–, ale často jsou také rentabilnější1b; 
zdůrazňuje, že je třeba se zabývat 
dlouhodobým výhledem jak využívání 
zdrojů, tak potravinového zabezpečení;
_________________
1aPřezkumová metastudie, Tamburini a 
kol., 2020. „Zemědělská diverzifikace 
podporuje mnoho ekosystémových služeb, 
aniž by byl ohrožen výnos.“ Science 
Advances; bylo přezkoumáno 98 
metaanalýz založených na 5160 
původních studií, které zahrnovaly 41 946 
srovnání mezi diverzifikovanými a 
zjednodušenými postupy. V 63 % případů 
agroekologie podpořila biologickou 
rozmanitost bez jakýchkoli nákladů na 
výnosy a v mnoha případech se výnosy ve 
skutečnosti zvýšily. Odkaz: 
10,1126/sciadv.aba1715 
https://advances.sciencemag.org/content/6
/45/eaba1715 
1b Metastudie / přezkum J. D. van der 
Ploeg a kol., 2019. „The economic 
potential of agroecology: Empirical 
evidence from Europe“ (Hospodářský 
potenciál agroekologie: Empirické důkazy 
z Evropy), Journal of rural Studies, 
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.
003

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ , 
strategii v oblasti lesnictví a 
biohospodářství a nutnost uceleného 
přístupu k potravinovému systému a k 
hodnotovým řetězcům pro lesy, přičemž je 
třeba mít na paměti všechny tři pilíře 
udržitelnosti (environmentální, 
hospodářský a sociální); vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství a 
lesnictví v EU, potravinovou bezpečnost a 
ceny potravin, a potenciálních rizik 
přesunu úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem, jakož i 
dopadů na dostupnost dřeva, inovace, 
konkurenceschopnost, odolnost a 
autonomii, včetně potenciálních úniků 
uhlíku z biohospodářství, pokud 
provádění omezí udržitelné využívání 
přírodních zdrojů v EU, což by mohlo 
zvýšit využívání fosilních surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; připomíná, že 
pandemie COVID-19 zdůraznila potřebu 
zajistit naši autonomii a bezpečnost 
potravin; vyzývá proto Komisi, aby 
sestavila hodnocení případného provádění 
opatření a cílů navržených v rámci 
strategie, které bude založeno na důkazech, 
a to zejména individuálních a 
kumulativních dlouhodobých dopadů na 
sociální a hospodářskou udržitelnost 
zemědělství v EU, evropskou potravinovou 
bezpečnost, dostupnost půdy a ceny 
zemědělských a agropotravinářských 
produktů pro evropské zpracovatele a 
spotřebitele, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem; konkrétně 
varuje, že některé obchodní dohody, o 
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nichž se v současné době jedná nebo 
nedávno uzavřela Evropská unie, jako je 
obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem, 
jsou v rozporu se samotnými cíli strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Gilles Lebreton, Francesca Donato, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem; v této 
souvislosti trvá na tom, že obchodní 
dohody, jako je dohoda mezi EU a 
Mercosurem nebo dohoda mezi EU a 
Mexikem, ať již nabyly platnosti nebo 
jsou teprve v jednání, jsou v rozporu s cíli 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení statusu a trendů 
hlavních taxonomických skupin fauny a 
flóry u převážně zemědělských druhů a 
provádění opatření a cílů strategie, které 
bude založeno na důkazech, a to zejména 
individuálních a kumulativních dopadů – i 
pozitivních – na dlouhodobou sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a pokračujícího úbytku 
biologické rozmanitosti jak v EU, tak v 
zahraničí, pokud náš model zemědělství 
závislý na dovozu krmiv a vnějších 
vstupech zůstane hlavním podporovaným 
proudem politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění 
opatření a cílů strategie, které bude 
založeno na důkazech, a to zejména 
individuálních a kumulativních dopadů 
na sociální a hospodářskou udržitelnost 
zemědělství v EU, potravinovou 
bezpečnost a ceny potravin, a 
potenciálních rizik přesunu úbytku 
biologické rozmanitosti do zahraničí v 
důsledku nahrazení místní zemědělské 
produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby nyní konala a aby zajistila zavedení 
cílů v oblasti biologické rozmanitosti do 
všech právních předpisů EU; společná 
zemědělská politika musí být především 
uvedena do souladu se strategií v oblasti 
biologické rozmanitosti;



PE663.370v01-00 48/207 AM\1222864CS.docx

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem; uznává 
dosavadní úsilí členských států, odvětví a 
zúčastněných stran, zejména v odvětví 
zemědělství a lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech a vědě, a to zejména 
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kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

individuálních a kumulativních dopadů na 
sociální a hospodářskou udržitelnost 
zemědělství a lesnictví v EU, potravinovou 
bezpečnost, bezpečnost v oblasti biomasy a 
ceny potravin a dřeva, a potenciálních rizik 
přesunu úbytku biologické rozmanitosti do 
zemí mimo EU v důsledku nahrazení 
místní udržitelné zemědělské a lesnické 
produkce dovozem;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila komplexní hodnocení 
provádění, které bude založeno na 
důkazech a které bude na všechna 
opatření a cíle pohlížet jako na celek, a 
nikoli samostatně, a to zejména u 
individuálních a kumulativních dopadů na 
sociální a hospodářskou udržitelnost 
zemědělství a lesnictví v EU, potravinovou 
bezpečnost a ceny potravin, dostupnosti 
zemědělské půdy a cen a potenciálních 
rizik přesunu úbytku biologické 
rozmanitosti do zahraničí v důsledku 
nahrazení místní zemědělské a lesnické 
produkce dovozem;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ulrike Müller, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby všechna opatření a cíle obsažené v 
následných návrzích založila na 
posouzení dopadů ex ante a aby sestavila 
hodnocení provádění těchto opatření a cílů 
ex post, které bude založeno na důkazech, 
a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému, a to při 
zohlednění všech tří rozměrů 
udržitelnosti; vyzývá Komisi, aby sestavila 
hodnocení provádění opatření a cílů 
strategie, které bude založeno na důkazech, 
a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství a 
lesnictví v EU, potravinovou bezpečnost a 
ceny potravin, a potenciálních rizik 
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zemědělské produkce dovozem; přesunu úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské a lesnické produkce dovozem;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene 
Mortler, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému, a to při 
zohlednění všech tří rozměrů 
udržitelnosti; vyzývá Komisi, aby sestavila 
hodnocení provádění opatření a cílů 
strategie, které bude založeno na důkazech, 
a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
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potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila komplexní posouzení dopadů 
a hodnocení provádění opatření a cílů 
strategie, které bude založeno na důkazech, 
a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství a 
venkovských oblastí v EU, potravinovou 
bezpečnost a ceny potravin, a potenciálních 
rizik zvětšování úbytku biologické 
rozmanitosti do zahraničí v důsledku 
nahrazení regionální evropské zemědělské 
produkce dovozem;

Or. nl

Pozměňovací návrh 84
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby neprodleně sestavila hodnocení 
provádění opatření a cílů strategie, které 
bude založeno na důkazech, a to zejména 
komplexní hodnocení individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Benoît Lutgen
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, dostupnost zemědělské půdy a 
její ceny a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství a 
lesnictví v EU, potravinovou bezpečnost a 
ceny potravin, a potenciálních rizik 
přesunu úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské a lesnické produkce dovozem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby provedla posouzení dopadů a sestavila 
hodnocení provádění opatření a cílů 
strategie, které bude založeno na důkazech, 
a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství a 
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v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

lesnictví v EU, potravinovou bezpečnost a 
ceny potravin, a potenciálních rizik 
přesunu úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské a lesnické produkce dovozem;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a potenciálních rizik přesunu 
úbytku biologické rozmanitosti do 
zahraničí v důsledku nahrazení místní 
zemědělské produkce dovozem;

3. zdůrazňuje významnou souvislost 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a nutnost uceleného přístupu k 
potravinovému systému; vyzývá Komisi, 
aby sestavila hodnocení provádění opatření 
a cílů strategie, které bude založeno na 
důkazech, a to zejména individuálních a 
kumulativních dopadů na sociální a 
hospodářskou udržitelnost zemědělství 
v EU, potravinovou bezpečnost a ceny 
potravin, a rizik způsobených přesunem 
místní zemědělské produkce do zahraničí a 
zvýšením dovozu;

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že má-li být EU do 
roku 2050 klimaticky neutrální, je třeba s 
rozhodností přejít od fosilního 
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hospodářství k oběhovému 
biohospodářství, které vyžaduje investice 
například do růstu lesů a neustálou 
dostupnost surovinového dřeva zaručenou 
udržitelným obhospodařováním lesů; 
zdůrazňuje, že udržitelné 
obhospodařování lesů může podpořit 
dlouhodobou dostupnost dřeva pro 
biologické produkty a zároveň posílit 
biologickou rozmanitost a ukládání 
uhlíku; zdůrazňuje, že je důležité používat 
mezinárodně uznávané definice k zajištění 
soudržnosti shromážděných údajů na 
celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly využívání pastvin a 
pasteveckých stanovišť, včetně 
zalesněných pastvin a dalších zemědělsko-
lesnických systémů, jako zásadní 
předpoklad vytváření podkladu pro 
usazování opylovačů a hnízdění ptáků a 
savců, a to v součinnosti s komunitami v 
oblasti pastvin s vysokou přírodní 
hodnotou, které se omezují na pastvu a 
tradiční formy extenzivního hospodaření;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Anna Deparnay-Grunenberg

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

3a. zdůrazňuje, že změna ve využívání 
půdy je významnou hnací silou přenosu a 
výskytu infekčních onemocnění; změna ve 
využívání půdy se uvádí jako příčina u 
více než 30 % nově se objevujících 
infekčních onemocnění a významně 
souvisí se vznikem nových zoonóz na 
celém světě1a; dále konstatuje, že v 
posledních 30 letech došlo k přenosu více 
než 50 zoonótických chorob;
_________________
1a Zpráva z pracovního semináře 
platformy IPBES o biologické 
rozmanitosti a pandemii, 2020. 
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodi
versity%20and%20Pandemics%20Report
_0.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. uznává, že EU má největší 
koordinovanou síť chráněných oblastí na 
světě a že udržitelné a účinné řízení 
přírodních procesů má zásadní význam 
pro zachování biologické rozmanitosti, 
zejména pokud jde o negativní dopad 
změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Annie Schreijer-Pierik
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. s velkým znepokojením bere na 
vědomí nedávné vědecké posouzení 
kumulativních účinků strategií „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a biologické 
rozmanitosti, které provedla hospodářská 
výzkumná služba Ministerstva zemědělství 
Spojených států1a;
_________________
1a Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano, 
and Sara G. Scott, November 2020. 
Economic and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to 
Fork and Biodiversity Strategies (Dopady 
snížení zemědělského vstupu v rámci 
strategií Zelené dohody Evropské unie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti na 
hospodářství a potravinové zabezpečení), 
EB-30, U.S. Department of Agriculture, 
Economic Research Service.

Or. nl

Pozměňovací návrh 95
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že politiky EU by 
neměly ohrozit bezpečnost potravin v EU, 
zvyšovat spotřebitelské ceny potravin nebo 
nahrazovat vlastní výrobu a pracovní 
místa dovozem ze zemí s nižšími 
environmentálními normami;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 96
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje potřebu produkce 
potravin účinně využívajících zdroje s 
ohledem na zdroje použité na kilogram 
produktu, neboť světová populace roste, 
zatímco plocha zemědělské půdy je 
omezená;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. bere na vědomí studii Institutu pro 
udržitelný rozvoj a mezinárodní vztahy 
(IDDRI)1a o proveditelnosti přechodu na 
agroekologii v Evropě, pokud jde o 
produkci potravin, která dospěla k závěru, 
že v rámci agroekologického systému by 
evropské zemědělské podniky mohly 
produkovat dostatek potravin k tomu, aby 
mohly do roku 2050 uživit své 
obyvatelstvo a rovněž zachovat určitou 
vývozní kapacitu; konstatuje, že 
organizace FAO rovněž zdůrazňuje, že 
biologická rozmanitost přispívá mnoha 
způsoby k zabezpečení potravin a výživy1b, 
mimo jiné tím, že umožňuje produkci 
potravin v široké škále prostředí, přispívá 
k zachování stability dodávek potravin v 
průběhu celého roku a během otřesů, jako 
jsou sucha a epidemie škůdců, poskytuje 
širokou škálu nutričně rozmanitých 
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potravin a přispívá k zásobování vodou a 
palivem používaným při přípravě 
potravin;
_________________
1a IDDRI: „Agroekologická Evropa v roce 
2050: multifunkční zemědělství pro zdravé 
stravování“, 2018.
1b FAO: „Biologická rozmanitost pro 
potraviny a zemědělství: Příspěvek k 
potravinové bezpečnosti a udržitelnosti v 
měnícím se světě“, 2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyjadřuje znepokojení nad plány a 
projekty intenzivního krmení zvířat v 
různých členských státech; domnívá se, že 
tradiční extenzivní chov zvířat je ohrožen 
intenzivní formou produkce, jejíž 
ziskovost podporuje společná zemědělská 
politika na úkor biologické rozmanitosti a 
širšího životního prostředí; vyzývá k tomu, 
aby všechny politické nástroje důsledně 
usilovaly o podporu tradičního 
evropského kulturního prostředí rozsáhlé 
produkce podporující biologickou 
rozmanitost a aby postupně ukončily 
podporu intenzivním produkčním 
jednotkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
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Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá rovněž Komisi, aby 
předložila posouzení dopadu 
potenciálních rizik (klimatických) emisí, 
ztráty biologické rozmanitosti, 
životaschopnosti venkova a regionů, cen 
potravin a strategického regionálního 
zabezpečení potravin a dodávek, které 
vyplývají z dopadů možného přemístění a 
přemisťování zemědělské produkce v 
rámci Evropské unie v důsledku 
provádění opatření a cílů strategie;

Or. nl

Pozměňovací návrh 100
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje význam důkladného a 
komplexního posouzení dopadů u všech 
prováděcích opatření souvisejících se 
strategií v oblasti biologické rozmanitosti; 
vyzývá k uznání subsidiarity a 
proporcionality prováděcích opatření, 
která by měla zabránit zbytečné 
administrativní zátěži; připomíná, že je 
nutné zohlednit zvláštní vnitrostátní 
podmínky, jakož i opatření, která již 
členské státy přijaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. zdůrazňuje, že úbytek biologické 
rozmanitosti a zhroucení ekosystémů 
představují existenciální hrozbu pro 
přežití mnoha druhů, včetně lidí; domnívá 
se, že zachování biologické rozmanitosti je 
klíčovým společenským cílem, který 
vyžaduje širokou a inkluzivní diskusi a 
účinné zapojení celé společnosti, zejména 
těch, kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například chudého a nejzranitelnějšího 
obyvatelstva na světě, lidí, kteří jsou pro 
svou obživu závislí na biologické 
rozmanitosti, a zemědělské komunity EU, 
které jsou žádány, aby provedly pozitivní 
změnu pro společné dobro;

konstatuje, že je třeba využívat znalostí a 
zkušeností zemědělců a začlenit řadu 
úspěchů, které jsou zároveň přínosem pro 
biologickou rozmanitost, společnost i zisk 
zemědělců; poukazuje rovněž na to, že je 
třeba vytvořit pocit opatrovnictví přírody a 
biologické rozmanitosti, zejména v 
případech, kdy to pomůže produktivitě 
zemědělců, a odpovědnost za provádění 
této strategie, která je zásadní pro její 
úspěšnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
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zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, vlastníků 
půdy a odvětví založeného na lesnictví a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností, zabránit opatřením nařízeným 
shora a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie a generační obnovu v 
tomto odvětví; zdůrazňuje, že je třeba 
poskytovat odměnu a upřednostňovat 
pozitivní pobídky a dobrovolný 
participativní proces zdola nahoru s cílem 
zvýšit přijetí, motivaci a angažovanost v 
oblasti ochrany biologické rozmanitosti, a 
proto vyzývá k pečlivému přístupu k 
jakémukoli novému právně závaznému 
nástroji; zdůrazňuje, že je třeba plně 
respektovat a podporovat práva vlastníků 
pozemků při zohlednění skutečné základní 
linie na úrovni členských států a 
stanovení priorit dobrovolných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je jedním z 
klíčových společenských cílů, který 
vyžaduje širokou a inkluzivní diskusi a 
účinné zapojení celé společnosti, zejména 
těch, kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity a odvětví 
založeného na lesnictví, a současně je 
třeba čerpat z jejich znalostí a zkušeností a 
vytvořit u nich vědomí odpovědnosti, což 
je zásadní pro úspěšné provádění strategie; 
zdůrazňuje, že je třeba upřednostňovat 
pozitivní pobídky a dobrovolný 
participativní proces zdola nahoru s cílem 
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zvýšit přijetí, motivaci a angažovanost v 
oblasti ochrany biologické rozmanitosti, a 
proto vyzývá k velmi pečlivému přístupu k 
jakémukoli novému právně závaznému 
nástroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie; poukazuje na to, že k 
dosažení výše uvedeného cíle je nezbytné 
vytvořit dobrovolný systém, který podpoří 
zemědělce, jež se rozhodnou pro nové 
modely produkce nebo pro udržitelnější 
postupy;

Or. es

Pozměňovací návrh 105
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
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společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie; zdůrazňuje, že je třeba 
zvýšit účast zemědělců na veřejných 
diskusích a jejich zapojení do rozvoje 
veřejných politik, včetně strategických 
plánů a průběžných přezkumů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 106
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti patří ke klíčovým 
společenským cílům, které vyžadují 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity a odvětví 
založeného na lesnictví, a současně je 
třeba čerpat z jejich znalostí a zkušeností a 
vytvořit u nich vědomí odpovědnosti, což 
je zásadní pro úspěšné provádění strategie; 
dále podporuje pozitivní pobídky a 
dobrovolný participativní proces zdola 
nahoru s cílem zvýšit přijetí, motivaci a 
angažovanost v oblasti ochrany biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Benoît Lutgen
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie; zdůrazňuje potřebu 
stanovit jako prioritu pozitivní pobídky a 
participativní proces zdola nahoru s cílem 
zvýšit přijetí, motivaci a angažovanost v 
oblasti ochrany biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie; zdůrazňuje proto, že je 
důležité využívat participativní proces 
zdola nahoru a zvýšit pozitivní pobídky ke 
změně chování;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 109
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene 
Mortler, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba rozvíjet systémy odměn 
založené na atraktivních pobídkách pro 
zemědělce, kteří chtějí zlepšit své 
postavení jakožto strážců biologické 
rozmanitosti a čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
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zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie; domnívá se, že 
inovativní znalostní společenství mohou 
významně přispět k rozvoji inovativních 
řešení pro udržitelné využívání lesů;

Or. el

Pozměňovací návrh 111
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je jedním z 
důležitých cílů společnosti; také převážná 
většina Evropanů má podle průzkumu 
Eurobarometru z roku 2019 obavy ze 
ztráty biologické rozmanitosti a podporuje 
důraznější opatření EU na ochranu 
přírody1a;

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/cs/IP_19_2360

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity a odvětví 
založeného na lesnictví, a současně je 
třeba čerpat z jejich znalostí a zkušeností a 
vytvořit u nich vědomí odpovědnosti a 
větší odhodlání v oblasti ochrany 
biologické rozmanitosti, což je zásadní pro 
úspěšné provádění strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity – a 
zejména drobných a mladých zemědělců –
, a současně je třeba čerpat z jejich znalostí 
a zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské a lesnické komunity, 
a současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské a lesnické komunity, 
a současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je cílem, který 
vyžaduje širokou diskusi a účinné zapojení 
všech složek společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

Or. it

Pozměňovací návrh 117
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je klíčovým 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení celé společnosti, zejména těch, 
kteří budou opatřeními více dotčeni, 
například zemědělské komunity, a 
současně je třeba čerpat z jejich znalostí a 
zkušeností a vytvořit u nich vědomí 
odpovědnosti, což je zásadní pro úspěšné 
provádění strategie;

4. domnívá se, že zachování 
biologické rozmanitosti je společenským 
cílem, který vyžaduje širokou a inkluzivní 
diskusi a účinné zapojení klíčových 
subjektů, zejména těch, kteří budou 
opatřeními více dotčeni, například 
zemědělské komunity, a současně je třeba 
čerpat z jejich znalostí a zkušeností a 
vytvořit u nich vědomí odpovědnosti, což 
je zásadní pro úspěšné provádění strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, 
Adrián Vázquez Lázara

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

4a. zdůrazňuje silné propojení 
strategie se strategií EU v oblasti lesnictví 
po roce 2020 a potřebu uceleného 
přístupu k lesům; zdůrazňuje, že budoucí 
strategie EU v oblasti lesnictví by měla být 
využívána jako hlavní politický rámec pro 
koordinaci všech politik souvisejících s 
lesy, lesnictvím a odvětvím založeným na 
lesnictví; opakuje, že členské státy – jak je 
zdůrazněno ve stanoviscích Rady a 
Parlamentu ke strategii EU v oblasti 
lesnictví – nadále rozhodují o politikách v 
oblasti lesnictví a lesů, včetně opatření 
týkajících se jejich zachování, ochrany a 
obnovy; zdůrazňuje, že vymezení 
podmínek a opatření souvisejících s lesy a 
lesnictvím, včetně např. ochrany či přísné 
ochrany, pralesních porostů a původních 
lesů, zalesňování a opětovného 
zalesňování, znehodnocených oblastí a 
lesnictví bližšího přírodě, by měly 
provádět členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že opatření přijatá 
proti úbytku biologické rozmanitosti se 
musí opírat o spolehlivé vědecké poznatky 
a že klíčový význam pro získání údajů a 
nalezení nejlepších řešení budou mít 
investice do výzkumu, inovací, výměny 
znalostí, zvyšování povědomí, vzdělávání a 
poradenských služeb; konstatuje, že 
zemědělci, zejména drobní a mladí 
zemědělci a ženy, jakož i lidé žijící ve 
znevýhodněných venkovských oblastech, 
potřebují posílenou odbornou přípravu, a 
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doporučuje provádění účinných postupů a 
investic do zachování a obnovy biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby zvážila potřebu 
a možnost přehodnocení stávajících 
chráněných zón, které by mohly mimo 
jiné zahrnovat posouzení jejich účinnosti; 
domnívá se, že pokud se ukáže, že je to 
nezbytné, mělo by být možné konzultovat s 
Komisí změnu statusu těchto zón;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje úspěch směrnice o 
ochraně přírodních stanovišť jako 
účinného nástroje pro zachování 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje 
potřebu větší flexibility v oblasti 
ochranných opatření k účinné ochraně 
lidí a hospodářských zvířat, pokud 
predátoři představují nebezpečí, a v 
oblasti změny stavu ochrany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. v této souvislosti zdůrazňuje 
význam zachování přístupu k půdě, 
zejména pro mladé zemědělce, aby bylo 
zaručeno, že budoucí generace budou i 
nadále naplňovat klíčové ambice 
definované ve stávající ohlášené strategii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že při vytváření řešení 
na ochranu biologické rozmanitosti, která 
budou přínosná pro obě strany, je třeba se 
více zaměřit na všechny úrovně politiky, 
přičemž budou podporovány tři rozměry 
udržitelnosti – hospodářská, sociální a 
environmentální;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

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

4b. zdůrazňuje, že členské státy by 
měly zemědělcům a vlastníkům lesů 
umožnit finanční podporu, odbornou 
přípravu, technologii a inovace při 
využívání a zajišťování biologické 
rozmanitosti a přínosů pro životní 
prostředí, ačkoli se domnívá, že je důležité 
vyvažovat dobrovolná i regulační 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že vytvoření podoblastí 
nebo regionů ve stávajících chráněných 
zónách, kde by na základě zvláštností 
těchto oblastí mohla být povolena různá 
škála činností, by umožnilo větší 
flexibilitu a zároveň by se zvýšila účinnost 
ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že zemědělcům musí 
být poskytnuta odpovídající finanční 
podpora, aby se podpořilo přijetí a 
provádění postupů, které poskytují další 
sociálně-ekonomické informace a 
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informace o biologické rozmanitosti a 
dalších přínosech pro životní prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí při stanovování svých norem 
podmíněnosti stanovit účinné základní 
hodnoty pro udržitelnost a biologickou 
rozmanitost a zajistit ambiciózní a včasné 
vytvoření a přijímání zásahů, zejména 
ekologických systémů a 
agroenvironmentálně-klimatických 
opatření v oblasti rozvoje venkova, která 
by přispěla k lepší realizaci a naplňování 
potenciálu přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

vyzývá Komisi, aby účinně plnila svou 
úlohu při posuzování koncepce a 
sledování provádění strategických plánů 
členských států prostřednictvím 
ambiciózních cílů a milníků; konstatuje, 
že je třeba používat dostatečný a účinný 
soubor ukazatelů k měření výkonnosti 
SZP, pokud jde o zastavení a zvrácení 
úbytku biologické rozmanitosti, a k 
měření dopadu na půdě a ve vodách;
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Or. en

Pozměňovací návrh 128
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající 
úrovní ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; bere na vědomí 
dosavadní výsledky SZP při plnění 
environmentálních cílů; zdůrazňuje, že 
nová SZP představuje zvýšené ambice v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
kterou jsou zformovány v rámci jejích 
devíti konkrétních cílů, jež odrážejí tři 
pilíře udržitelnosti – environmentální, 
sociální a hospodářský; poukazuje na to, 
že veškeré další cíle v oblasti zemědělství a 
lesnictví související s klimatem, které 
vyplývají ze strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, musí respektovat 
rozhodovací mechanismy Unie, tj. že 
Komise předkládá příslušné legislativní 
návrhy; zdůrazňuje potenciál nové zelené 
architektury SZP, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí; domnívá se, že SZP nemůže být 
jediným nástrojem na podporu biologické 
rozmanitosti v evropském zemědělství, a 
požaduje větší spoluzodpovědnost 
ostatních politik a nástrojů vycházejících 
ze Zelené dohody;

Or. es

Pozměňovací návrh 130
Simone Schmiedtbauer, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene Mortler, Annie 
Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy, přičemž je třeba mít na 
paměti hlavní cíle SZP stanovené v 
článku 39 SFEU; zdůrazňuje potenciál 
složek nadcházející SZP, které tvoří 
zelenou architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
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rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí; poukazuje na to, že trh musí 
realizovat vyšší ceny produktů 
pocházejících z pěstitelských metod 
šetrných z hlediska biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy, přičemž je třeba mít na 
paměti hlavní cíle SZP stanovené v 
článku 39 Smlouvy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí, a to při zohlednění zvláštních 
podmínek na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni, neboť nelze uplatňovat 
jednotný postup pro všechny případy;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
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Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající 
úrovní ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy, pokud budou náležitě 
koncipovány; vyjadřuje politování nad 
tím, že aktuálně projednávaný návrh SZP 
dostatečně nepokrývá naléhavě nutná 
ekologická opatření; domnívá se, že 
členské státy musí zajistit neprodlené 
vytvoření a přijímání kroků, které budou 
přispívat k přednostní podpoře biologické 
rozmanitosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Gilles Lebreton, Francesca Donato, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; připomíná význam 
pastvinových systémů, které chrání desítky 
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přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

milionů hektarů luk a živých plotů a které 
jsou základními zdroji biologické 
rozmanitosti; domnívá se, že členské státy 
musí zajistit včasné vytvoření a přijímání 
kroků, které budou přispívat k lepší 
realizaci a naplňování potenciálu přínosů 
plynoucích z biologické rozmanitosti 
v souladu odpovídající úrovní ambicí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; zdůrazňuje, že 
bezpečnost potravin je i nadále hlavní 
výzvou, jíž zemědělství v EU i ve světě čelí, 
pokud jde o zachování stabilního 
zemědělského odvětví; domnívá se, že 
členské státy musí zajistit včasné vytvoření 
a přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 135
Anne Sander
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy, jako jsou pastvinové 
systémy, které udržují louky a živé ploty, 
jež je obklopují a jež jsou zdrojem 
biologické rozmanitosti; domnívá se, že 
členské státy musí zajistit včasné vytvoření 
a přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy, jako jsou systémy 
pastvin udržující základní travní porosty a 
živé ploty, které je obklopují; domnívá se, 
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k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

že členské státy musí zajistit včasné 
vytvoření a přijímání kroků, které budou 
přispívat k lepší realizaci a naplňování 
potenciálu přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy, přičemž je třeba mít na 
paměti zastřešující cíle SZP podle článku 
39 SFEU; zdůrazňuje potenciál složek 
SZP, které tvoří zelenou architekturu, z 
hlediska podpory a podněcování přechodu 
na udržitelnější zemědělské systémy 
produkce potravin a zachování vysoké 
přírodní hodnoty zemědělské půdy; 
domnívá se, že členské státy musí zajistit 
včasné vytvoření a přijímání kroků, které 
budou přispívat k lepší realizaci a 
naplňování potenciálu přínosů plynoucích 
z biologické rozmanitosti v souladu 
odpovídající úrovní ambicí;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější a 
odolnější zemědělské systémy produkce 
potravin a zachování vysoké přírodní 
hodnoty zemědělské půdy; domnívá se, že 
členské státy musí zajistit včasné vytvoření 
a přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí v souladu s příslušnými cíli 
podléhajícími posouzení dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) jak při ochraně 
a podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy, tak při plnění jejích cílů 
podle článku 39 SFEU; zdůrazňuje 
potenciál složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
individuální i kolektivní podněcování 
aktivních zemědělců při přechodu na 
udržitelnější zemědělské systémy produkce 
potravin a zachování vysoké přírodní 
hodnoty zemědělské půdy; domnívá se, že 
členské státy musí zajistit včasné vytvoření 
a přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy, včetně genetické 
rozmanitosti; zdůrazňuje potenciál složek 
SZP, které tvoří zelenou architekturu, z 
hlediska podpory a podněcování přechodu 
na udržitelnější zemědělské systémy 
produkce potravin a zachování vysoké 
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zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

přírodní hodnoty zemědělské půdy; 
domnívá se, že členské státy musí zajistit 
včasné vytvoření a přijímání kroků, které 
budou přispívat k lepší realizaci a 
naplňování potenciálu přínosů plynoucích 
z biologické rozmanitosti v souladu 
odpovídající úrovní ambicí;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Colm Markey

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání vědecky podložených kroků, 
které budou přispívat k lepší realizaci a 
naplňování potenciálu přínosů plynoucích 
z biologické rozmanitosti v souladu 
odpovídající úrovní ambicí;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Benoît Lutgen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh



AM\1222864CS.docx 87/207 PE663.370v01-00

CS

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu společné 
zemědělské politiky (SZP) při ochraně a 
podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování aktivních zemědělců při 
přechodu na udržitelnější zemědělské 
systémy produkce potravin a zachování 
vysoké přírodní hodnoty zemědělské půdy; 
domnívá se, že členské státy musí zajistit 
včasné vytvoření a přijímání kroků, které 
budou přispívat k lepší realizaci a 
naplňování potenciálu přínosů plynoucích 
z biologické rozmanitosti v souladu 
odpovídající úrovní ambicí;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
společné zemědělské politiky (SZP) při 
ochraně a podpoře biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy; zdůrazňuje potenciál 
složek SZP, které tvoří zelenou 
architekturu, z hlediska podpory a 
podněcování přechodu na udržitelnější 
zemědělské systémy produkce potravin a 
zachování vysoké přírodní hodnoty 
zemědělské půdy; domnívá se, že členské 
státy musí zajistit včasné vytvoření a 
přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

5. připomíná, že společná zemědělská 
politika (SZP) může být prostředkem 
ochrany a podpory biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy, ale ne jediným; 
zdůrazňuje potenciál složek SZP, které 
tvoří zelenou architekturu, z hlediska 
podpory a podněcování přechodu na 
udržitelnější zemědělské systémy produkce 
potravin a zachování vysoké přírodní 
hodnoty zemědělské půdy; domnívá se, že 
členské státy musí zajistit včasné vytvoření 
a přijímání kroků, které budou přispívat 
k lepší realizaci a naplňování potenciálu 
přínosů plynoucích z biologické 
rozmanitosti v souladu odpovídající úrovní 
ambicí;

Or. it
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Pozměňovací návrh 145
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. spoléhá se na to, že reforma SZP 
obsáhne cíle strategie Zelené dohody pro 
Evropu a že finanční prostředky SZP 
budou využívány správně s ohledem na 
skutečný přínos pro biologickou 
rozmanitost a klima, a to prostřednictvím 
investování veřejných finančních 
prostředků do zásahů, které se ukáží jako 
účinné pro přechod na udržitelné 
životního prostředí; s naléhavostí 
konstatuje, že se jedná o mandát poslední 
šance pro zvrat ztráty biologické 
rozmanitosti a chaosu nekontrolovatelné 
změny klimatu; připomíná, že 
ekologizační úsilí selhalo v důsledku 
zpětného zlepšování těchto požadavků na 
ekologizaci během jednání o reformě SZP 
na opatření, která již byla provedena, což 
vedlo k tomu, že nedošlo k žádné čisté 
pozitivní změně za celé programové 
období; je znepokojen tím, že pokud 
budou nadále přehlíženy dlouhodobé 
požadavky občanů po účinné změně 
směrem k udržitelnosti a pokud další 
programové období s rozsáhlými výdaji 
opět nepřinese žádné výsledky v podobě 
započetí pozitivního vlivu na biologickou 
rozmanitost a klima, mohou se výzvy ke 
snížení výdajů SZP dále posílit;
připomíná obavy Účetního dvora, pokud 
jde o nový model realizace a riziko, že 
nedojde k žádné účinné změně biologické 
rozmanitosti a klimatu, a také v souvislosti 
se sledováním těchto výdajů v rámci SZP, 
a to bez rozmělnění např. irelevantními 
intervencemi v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat bez vazby na biologickou 
rozmanitost nebo klima; připomíná 
Komisi její odpovědnost kontrolovat 
pravděpodobnou účinnost nových a 
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upravených zásahů, které byly původně 
určeny k tomuto účelu, zejména 
ekologických systémů v novém modelu 
realizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že potenciál 
ekologizace nebyl účinně využit a 
uplatněná rozhodnutí se nedostatky 
nezabývala a nechopila se příležitostí; 
konstatuje, že například země a regiony s 
prakticky nulovým pokrytím krajinnými 
prvky zůstaly v tomto do konce 
programového období nezměněny1a; 
vyzývá k zavedení zelené architektury v 
souladu s vědecky podloženou analýzou 
SWOT a s analýzou potřeb;
_________________
1a z pracovního dokumentu útvarů Komise 
– Doporučení Komise pro strategický plán 
Slovenska v oblasti SZP – Slovensko na 
zemědělské půdě nadále vykazuje téměř 
0 % lineárních krajinných prvků.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. znovu zdůrazňuje význam 



PE663.370v01-00 90/207 AM\1222864CS.docx

CS

udržitelného využívání vodních zdrojů a 
hospodaření s nimi pro ochranu a obnovu 
biologické rozmanitosti; vybízí Komisi a 
členské státy, aby více podporovaly účinné 
a účelné zavlažovací systémy a udržitelné 
vodní hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby okamžitě 
využila možnosti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně, 
které nabízí obnova lesů, mokřadů, 
rašelinišť, travních porostů a pobřežních 
ekosystémů, a aby ochranu přírody 
začlenila do všech příslušných politik a 
programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité chránit 
evropské zemědělství před nekalou 
mezinárodní konkurencí; připomíná, že 
chvályhodné cíle podpory biologické 
rozmanitosti nesmí opomíjet cíl udržitelné 
produkce;

Or. it
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Pozměňovací návrh 150
Michal Wiezik, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. konstatuje, že SZP nepodporuje 
pozitivní vztah mezi produkcí a 
selektivním posilováním funkční 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
poskytování ekosystémových služeb 
faunou vyžaduje, aby zemědělství nabízelo 
netoxické prostředí a vhodné stanoviště 
pro všechny životní fáze cílových 
organismů, pro hnízdění, rozmnožování a 
hledání potravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. domnívá se, že malé změny, které v 
rámci různých reforem zavedla společná 
zemědělská politika, nepředstavují 
důrazný signál pro zemědělce, aby změnili 
svou praxi, a je toho názoru, že výrazná 
změna vycházející z krizí v oblasti klimatu 
a biologické rozmanitosti je nezbytná k 
ujištění zemědělců o jejím významu také 
pro jejich podnikání a živobytí;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg



PE663.370v01-00 92/207 AM\1222864CS.docx

CS

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že SZP nebyla ve snaze zvrátit 
desetiletí trvající pokles biologické 
rozmanitosti účinná a že intenzivní 
zemědělství zůstává hlavní příčinou 
úbytku biologické rozmanitosti; dále 
zdůrazňuje, že podle zvláštní zprávy 
Účetního dvora č. 13/20201a nejsou cíl v 
oblasti zemědělství a opatření strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti 
měřitelné, což ztěžuje posouzení 
úspěšnosti; zdůrazňuje proto, že je 
důležité řídit se doporučeními EÚD, aby 
Komise lépe koordinovala strategii v 
oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030, posílila příspěvek přímých plateb a 
rozvoje venkova k biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy, přesněji sledovala 
rozpočtové výdaje a vypracovala 
spolehlivé ukazatele pro posouzení 
dopadu SZP;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocIt
em.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-
4C1D-A5D2-03CA1FADE6F8%7d

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. opakuje, že přímé platby 
zemědělským podnikům v rámci SZP 
představují přibližně 70 % všech výdajů 
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EU na zemědělství; vyjadřuje politování 
nad tím, že způsob, jakým Komise sleduje, 
jaký mají výdaje SZP přínos pro 
biologickou rozmanitost, je nespolehlivý, 
neboť nadhodnocuje přínos některých 
opatření k biologické rozmanitosti, čímž 
omezuje nebo znejasňuje jejich dopad na 
biologickou rozmanitost zemědělské půdy; 
dále zdůrazňuje, že některé požadavky na 
přímé platby, zejména na „ekologizaci“ a 
„podmíněnost“, mohou zlepšit 
biologickou rozmanitost; vyjadřuje však 
politování nad tím, že Komise a členské 
státy upřednostňovaly možnosti s nízkým 
dopadem, jako jsou například meziplodiny 
nebo plodiny, které vážou dusík; vyjadřuje 
znepokojení nad zjištěními auditorů 
Účetního dvora týkajícími se sankčního 
režimu podmíněnosti, který nemá žádný 
jasný dopad na biologickou rozmanitost 
zemědělské půdy, a nad tím, že potenciál 
ekologizace nebyl dostatečně rozvinut 1a;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocIt
em.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-
4C1D-A5D2-03CA1FADE6F8%7d

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Michal Wiezik, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. zdůrazňuje, že programy rozvoje 
venkova mají větší potenciál v oblasti 
biologické rozmanitosti než přímé platby; 
vyzývá členské státy, aby na rozdíl od 
méně náročných a méně přínosných 
(„lehkých zelených“) opatření uplatňovaly 
opatření s velkým dopadem, jako jsou 
režimy založené na výsledcích1a.
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_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocIt
em.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-
4C1D-A5D2-03CA1FADE6F8%7d

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, 
zaměření se na citlivé venkovské oblasti 
(horské, znevýhodněné, ostrovní oblasti či 
oblasti sítě Natura), a to s ohledem na 
jejich význam z hlediska biologické 
rozmanitosti, opylovačů a pro přirozenou 
biologickou kontrolu škůdců; vyzývá 
členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti; znovu opakuje, že 
opylování má pro zemědělskou výrobu 
zásadní význam, a že by proto podpora z 
prvního pilíře SZP neměla vést k omezení 
nebo výpadku služeb opylovačů; vyzývá 
Komisi, aby schválila pouze takové 
strategické plány, v nichž by byl tento 
faktor řádně řešen zavedením příslušných 
podmínek a ekologických systémů podle 
prvního pilíře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch 
a prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro 
biologickou rozmanitost, což prospívá 
vzájemnému propojení přírodních 
stanovišť, a tedy maximalizaci potenciálu 
ve prospěch biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, jako 
jsou mořské louky, rašeliniště, bažiny, 
louky a původní lesy, a to s ohledem na 
jejich význam z hlediska biologické 
rozmanitosti, opylovačů a pro přirozenou 
biologickou kontrolu škůdců; vyzývá 
členské státy, aby ochranu a obnovu 
biologické rozmanitosti stanovily jako 
nejvyšší prioritu: podle vrcholné schůzky 
One Planet for Biodiversity1a musí být do 
roku 2030 chráněno nejméně 30 procent 
rozlohy půdy a 30 procent plochy oceánu; 
kromě toho musí členské státy zajistit, aby 
v rámci svých strategických plánů SZP 
vyvinuly potřebná opatření k vyjmutí 
nejméně 10 % zemědělské půdy z 
intenzivní produkce a k jejímu rozvoji a 
ochraně jako oblastí s vysokou 
biologickou rozmanitostí; toho lze 
dosáhnout například nepoužíváním 
chemických přípravků, rozmanitostí 
plodin na orné půdě a dočasným 
ponecháním ladem; mělo by se přitom co 
nejvíce podporovat propojení přírodních 
stanovišť a vytváření zelených koridorů, a 
tedy maximalizace potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

_________________
1a 
file:///C:/Users/LWietheger/Downloads/R
elev%C3%A9%20des%20annonces%20O
PS%20Biodiversit%C3%A9%20V5%20A
NG.pdf

Or. de
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Pozměňovací návrh 157
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro 
biologickou rozmanitost, což prospívá 
vzájemnému propojení přírodních 
stanovišť, a tedy maximalizaci potenciálu 
ve prospěch biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků, jakož i zemědělských postupů, které 
přispívají k biologické rozmanitosti, což 
prospívá udržitelně řízeným propojením 
přírodních stanovišť, a tedy maximalizaci 
potenciálu ve prospěch biologické 
rozmanitosti, přičemž je třeba zohlednit 
dobrovolná opatření; zdůrazňuje, že 
záměr vysoké rozmanitosti by neměl vést k 
vyjmutí oblastí z produkce potravin, což by 
vedlo k dalšímu tlaku na dostupnost a 
ceny zemědělské půdy; připomíná, že 
přístup k půdě je jedním z hlavních 
faktorů omezujících usazování mladých 
zemědělců a generační obnovu v 
evropských zemědělských podnicích, které 
jsou důležitým cílem evropské zemědělské 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Simone Schmiedtbauer, Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene 
Mortler

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí a extenzivně 
obhospodařované zemědělské půdy 
v zemědělské krajině, a to s ohledem na 
jejich význam z hlediska biologické 
rozmanitosti, opylovačů a pro přirozenou 
biologickou kontrolu škůdců; vyzývá 
členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků a extenzivně obhospodařované 
zemědělské půdy s cílem dosáhnout toho, 
aby na úrovni států tvořily nejméně 10 % 
vysoce rozmanité plochy přínosné pro 
biologickou rozmanitost, což prospívá 
vzájemnému propojení přírodních 
stanovišť, a tedy maximalizaci potenciálu 
ve prospěch biologické rozmanitosti; 
poukazuje na to, že extenzivně 
obhospodařovaná zemědělská půda, jako 
jsou alpské louky a pastviny, extenzivní 
tradiční pastviny, louky k podestýlání, 
ovocné sady, travní porosty s nejvýše 
dvěma sečemi, jakož i meziplodiny, je 
třeba vzít v úvahu jako prostředí s vysokou 
rozmanitostí, neboť tato jedinečná 
stanoviště mohou být zachována pouze v 
případě, že je obhospodařují zemědělci;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti a opylovačů; 
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přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch 
a prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

zdůrazňuje úlohu včelařů, neboť nejvyšší 
míru opylování zajišťují včely medonosné, 
a proto je zásadní jejich finanční 
podpora; vybízí členské státy, aby v rámci 
svých strategických plánů SZP vyvinuly 
potřebná opatření na podporu opatření pro 
vysoce rozmanité plochy přínosné pro 
biologickou rozmanitost, což prospívá 
vzájemnému propojení přírodních 
stanovišť, a tedy maximalizaci potenciálu 
ve prospěch biologické rozmanitosti; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že musí být 
zaručeno zachování finanční podpory pro 
tyto oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Ulrike Müller, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Asger 
Christensen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti; uznává, že 
zemědělské a lesnické postupy nejsou v 
rozporu s cíli v oblasti ochrany oblastí s 
vysokou rozmanitostí jako takovými, a 
proto musí být produktivní využití i nadále 
jednou z možností; zdůrazňuje, že je třeba 
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zohlednit zvláštní místní podmínky, pokud 
jde o přípustné formy produktivního 
využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že 
snižování pesticidů a zvyšování 
krajinných prvků nesmí být na úkor 
produktivity evropského zemědělství a 
zvýšeného dovozu ze třetích zemí;

Or. es

Pozměňovací návrh 162
Herbert Dorfmann

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily vysoce rozmanité 
plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že je 
třeba posoudit potenciální kompromisy a 
nová rizika rostoucích neprodukčních 
ploch, zejména v kombinaci se snižováním 
chemických vstupů a posílením 
chráněných oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 



AM\1222864CS.docx 101/207 PE663.370v01-00

CS

biologické rozmanitosti; biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že je 
třeba posoudit účinky spojené s nárůstem 
neprodukčních ploch, zejména v 
kombinaci se snížením chemických vstupů 
a posílením chráněných oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
zdůrazňuje, že zemědělství a lesnictví 
nejsou v rozporu s cíli v oblasti ochrany, 
které spočívají v přísné ochraně; vyzývá 
členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že je 
třeba posoudit možné kompromisy 
neprodukčních ploch a prvků v oblasti 
bezpečnosti potravin, dostupnosti půdy a 
cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Annie Schreijer-Pierik



PE663.370v01-00 102/207 AM\1222864CS.docx

CS

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam jednak 
zachování a obnovy krajinných prvků s 
vysokou rozmanitostí v zemědělské 
krajině, a to s ohledem na jejich význam 
z hlediska biologické rozmanitosti, 
opylovačů a pro přirozenou biologickou 
kontrolu škůdců, a jednak zachování a 
podpory zemědělských postupů nebo 
výrobních vlastností příznivých pro 
biologickou rozmanitost, opylovače a 
přirozenou biologickou ochranu před 
škůdci; vyzývá členské státy, aby v rámci 
svých strategických plánů SZP vyvinuly 
potřebná opatření na podporu 
neprodukčních ploch a prvků s cílem 
dobrovolně vytvořit na úrovni států vhodné 
vysoce rozmanité plochy přínosné pro 
biologickou rozmanitost, což prospívá 
vzájemnému propojení přírodních 
stanovišť, a tedy maximalizaci potenciálu 
ve prospěch biologické rozmanitosti;

Or. nl

Pozměňovací návrh 166
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly 
potřebná opatření na podporu 

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí, zachování a podpory 
zemědělských postupů či produkčních 
prvků přínosných z hlediska biologické 
rozmanitosti, opylovačů a pro přirozenou 
biologickou kontrolu škůdců v zemědělské 
krajině z důvodu jejich hodnoty; vyzývá 
členské státy, aby v rámci svých 
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neprodukčních ploch a prvků s cílem 
dosáhnout toho, aby na úrovni států tvořily 
nejméně 10 % vysoce rozmanité plochy 
přínosné pro biologickou rozmanitost, což 
prospívá vzájemnému propojení přírodních 
stanovišť, a tedy maximalizaci potenciálu 
ve prospěch biologické rozmanitosti;

strategických plánů SZP vyvinuly 
dobrovolná opatření na podporu 
neprodukčních ploch a prvků, jakož i 
zemědělských postupů či produkčních 
prvků, jež přispívají k biologické 
rozmanitosti, s cílem dosáhnout toho, aby 
na úrovni EU tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily vysoce rozmanité 
plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti; domnívá se, že 
zřizování neprodukčních ploch by mělo 
být posouzeno, aby se v co největší míře 
zabránilo negativnímu dopadu na přístup 
mladých zemědělců k půdě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků a zemědělských postupů a 
produkčních prvků, které přispívají k 
biologické rozmanitosti, s cílem dosáhnout 
toho, aby na úrovni EU tvořily nejméně 
10 % vysoce rozmanité plochy přínosné 
pro biologickou rozmanitost, což prospívá 
vzájemnému propojení přírodních 
stanovišť, a tedy maximalizaci potenciálu 
ve prospěch biologické rozmanitosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 169
Benoît Lutgen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
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úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, jakož i zemědělských postupů 
a produkčních prvků, jež přispívají k 
biologické rozmanitosti, což prospívá 
vzájemnému propojení přírodních 
stanovišť, a tedy maximalizaci potenciálu 
ve prospěch biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro 
biologickou rozmanitost, což prospívá 
vzájemnému propojení přírodních 
stanovišť, a tedy maximalizaci potenciálu 
ve prospěch biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků, jakož i zemědělských postupů či 
produkčních prvků, jež přispívají k 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro 
biologickou rozmanitost, což prospívá 
vzájemnému propojení přírodních 
stanovišť, a tedy maximalizaci potenciálu 
ve prospěch biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků, jež prospějí vzájemnému propojení 
přírodních stanovišť, a tedy maximalizaci 
potenciálu ve prospěch biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch 
a prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu vysoké biologické 
rozmanitosti ekologické infrastruktury a 
krajinných prvků s cílem dosáhnout toho, 
aby na úrovni zemědělských podniků a na 
místní, regionální a vnitrostátním úrovni 
tvořily nejméně 25 % vysoce rozmanité 
plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 



AM\1222864CS.docx 107/207 PE663.370v01-00

CS

maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu 
medonosných rostlin a škůdců; vyzývá 
členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 174
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
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biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 5 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 175
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby na 
úrovni států tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

6. zdůrazňuje význam zachování a 
obnovy krajinných prvků s vysokou 
rozmanitostí v zemědělské krajině, a to 
s ohledem na jejich význam z hlediska 
biologické rozmanitosti, opylovačů a pro 
přirozenou biologickou kontrolu škůdců; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
strategických plánů SZP vyvinuly potřebná 
opatření na podporu neprodukčních ploch a 
prvků s cílem dosáhnout toho, aby 
dohromady tvořily nejméně 10 % vysoce 
rozmanité plochy přínosné pro biologickou 
rozmanitost, což prospívá vzájemnému 
propojení přírodních stanovišť, a tedy 
maximalizaci potenciálu ve prospěch 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Colm Markey
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Návrh stanoviska
Bod 6 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat rozvoj (digitálních) nástrojů, 
které umožní inteligentní zachování a 
plánování biologické rozmanitosti na 
úrovni zemědělských podniků i na 
úrovních vyšších;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Colm Markey

Návrh stanoviska
Bod 6 – písm. b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) domnívá se, že inovace na trhu 
vyžadují příznivé regulační prostředí a 
přijetí pobídek; domnívá se, že SZP by 
mohla usnadnit zavádění digitálních 
zemědělských technologií s cílem podpořit 
zemědělce v další optimalizaci jejich 
rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Colm Markey

Návrh stanoviska
Bod 6 – písm. c (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

c) vyzývá k vytvoření a podpoře 
vzdělávacích programů, které povedou k 
dobrému pochopení agronomické oblasti i 
ochrany přírody;
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Or. en

Pozměňovací návrh 179
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Asger Christensen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. bere na vědomí návrh Komise 
rozšířit oblast pod ochranou a pod 
přísnou ochranou; se znepokojením 
konstatuje, že Komise považuje těžební 
činnosti, jako je rybolov, lov nebo 
lesnictví, za neslučitelné s přísnou 
ochranou, jak je uvedeno v návrhu 
technické poznámky ke kritériím a 
pokynům pro označování chráněných 
oblastí; trvá na tom, že činnosti, které jsou 
slučitelné s cíli ochrany, nebo dokonce 
pozitivně přispívají k ochraně biologické 
rozmanitosti, musí zůstat přípustné v 
oblastech, na něž se vztahuje přísná 
ochrana; vyjadřuje politování nad bodem 
10 závěrů Rady ze dne 16. října 2020 o 
biologické rozmanitosti, v němž se 
zdůrazňuje, že přísnější úroveň ochrany 
může umožňovat určité lidské činnosti, 
které jsou v souladu s cíli ochrany 
chráněné oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že navzdory 
přesvědčení, že systémy založené na 
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výsledcích, jejichž součástí je řádné 
monitorování, vedou k byrokracii a 
složitosti, zkušenosti z řady pilotních 
projektů v této oblasti ukazují spíše 
pozitivní zpětnou vazbu od zemědělců, 
pocit zodpovědnosti a hrdosti nad 
veřejnými statky a povahou půdy, což je 
důležitou součástí vědy občanů, která 
zahrnuje i vzdělávací prvek pro děti v 
rodinných zemědělských podnicích; 
zdůrazňuje, že tyto systémy je třeba 
podporovat a využívat v mnohem větším 
rozsahu, než je tomu v současné době; 
konstatuje, že mohou být prováděny v 
rámci ekologických systémů pilíře I s 
jasným stimulujícím prvkem odměnění 
provádění nad rámec vzniklých nákladů a 
ušlých příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná potřebu ekologické 
infrastruktury v zemědělské krajině jako 
útočiště pro biologickou rozmanitost nebo 
„prostor pro přírodu“; bere na vědomí 
mnohonásobný přínos tohoto přístupu a 
připomíná, že se nejedná o půdu 
„ponechanou ladem“ pro "neprodukční" 
využívání, neboť ve skutečnosti zvyšuje 
produktivitu celého systému tím, že 
podporuje populace prospěšných druhů, 
jako jsou přirození predátoři škůdců, 
opylovači, společenstva vytvářející svrchní 
vrstvu půdy atd.; konstatuje, že v zájmu 
dosažení maximální agroekologické 
účinnosti by měly být všechny takové 
plochy využívané v ekologickém zájmu v 
průběhu let vytvořeny na stejné ploše, aby 
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se umožnila koncentrace biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na zásadní úlohu 
opylovačů pro biologickou rozmanitost, 
včetně výnosů zemědělských a planě 
rostoucích plodin; je mimořádně 
znepokojen vysokou úmrtností opylovačů, 
včetně včel medonosných, jak je doloženo 
v řadě regionů EU; vyzývá odpovědné 
orgány členských států, aby zajistily lepší 
kontrolu používání látek, které nejsou 
povoleny nebo jsou škodlivé pro 
opylovače;

Or. bg

Pozměňovací návrh 183
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. uznává, že extenzivně využívané 
pastviny jsou – odhlédneme-li od osudu 
býložravých hospodářských zvířat – 
vysoce cenným a ohroženým 
ekosystémem, který k zajištění biologické 
rozmanitosti vyžaduje odpovídající 
ochranu a správu na evropské úrovni;

Or. es
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Pozměňovací návrh 184
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby věnovala 
pozornost ztrátě biologické rozmanitosti 
způsobené zastavěným prostředím a 
urbanizací a aby přijala účinná opatření 
na posílení biologické rozmanitosti v 
městských oblastech, která by měla být 
vnímána komplexně s venkovskými 
oblastmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je důležité 
stimulovat a podporovat chov a zachování 
místních autochtonních/původních 
plemen hospodářských zvířat a odrůd 
tradičních osiv spolu s rozvojem 
moderních plemen hospodářských zvířat a 
osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že EU musí v oblasti 
vnější politiky intenzivněji usilovat o 
zachování biologické rozmanitosti a že 
všechny mezinárodní dohody musí 
respektovat normy EU v oblasti klimatu a 
životního prostředí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 187
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá k ucelenému přístupu při 
přijímání opatření na podporu opylovačů; 
konstatuje, že podpora zaměřená pouze na 
včely medonosné, např. na základě počtu 
úlů, je sama o sobě zcela nedostatečná k 
zastavení poklesu opylovačů a je 
neúčinná, pokud jde o zachování 
ekosystémových služeb opylování, neboť 
včely medonosné jsou pouze doplňkem, a 
nikoli náhradou opylení poskytovaného 
různými skupinami druhů hmyzu1a, 
včetně solitárních druhů včel, motýlů, 
pestřenkovitých a brouků; vyzývá členské 
státy, aby do svých návrhů strategických 
plánů zahrnuly širokou škálu opatření 
zaměřených na různé skupiny opylovačů;
_________________
1a Lucas A. Garibaldi a kol., 2013: Wild 
Pollinators Enhance Fruit Set of Crops 
Regardless of Honey Bee Abundance 
(Volně žijící opylovači posilují snůšku z 
ovocných plodin bez ohledu na hojnost 
výskytu včely medonosné).

Or. en
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Pozměňovací návrh 188
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger 
Christensen

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že pokud opatření na 
zachování zdrojů omezí využívání 
pozemků v soukromém vlastnictví nebo 
negativně ovlivní jejich hodnotu, musí být 
vlastníkovi poskytnuta odpovídající 
náhrada;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Asger Christensen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům, zdůrazňuje však, 
že kromě toho, že ekologické zemědělství 
obecně pozitivně přispívá k biologické 
rozmanitosti, existují nevýhody, pokud jde 
o účinnost a výnosy, které brání dosažení 
jiných cílů Zelené dohody a cílů OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje, a proto by 
ekologické zemědělství mělo být 
považováno za součást řešení, nikoli však 
za jediné řešení; zdůrazňuje, že rozvoj 
ekologické produkce potravin musí 
vycházet spíše z přístupu založeného na 
nabídce a poptávce než na cílové ploše a 
musí doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
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podporující poptávku po ekologických 
potravinách, s cílem podpořit stabilitu trhu 
s ekologickými produkty a spravedlivou 
odměnu pro zemědělce; zdůrazňuje, že 
přístup zaměřený na cílovou plochu 
ohrožuje ziskovost ekologického 
zemědělství, a mohl by tak zvýšit závislost 
na dotacích, což by bylo v rozporu s cílem 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
učinit udržitelné zemědělství pro evropské 
zemědělce ziskovým obchodním modelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce; 
poukazuje však na to, že bezpečnost 
potravin v EU má zásadní význam a že 
neúměrně rostoucí ekologická produkce 
bude nejen vyvíjet tlak na ornou půdu až 
do té míry, že nebude vyvážen potravinový 
systém EU, ale bude rovněž vyžadovat, 
aby místní zemědělské produkty byly 
nahrazeny dovozem, který nesplňuje 
stejná kritéria pro ekologickou produkci 
nebo udržitelnost z hlediska životního 
prostředí, jaká platí v EU;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 191
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům, a vyzývá Komisi, 
aby zvážila také potenciál dalších modelů 
produkce, jako je integrované nebo přesné 
zemědělství; zdůrazňuje, že rozvoj 
udržitelné produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce; 
zdůrazňuje, že cíl dosáhnout 25 % 
ekologické produkce do roku 2030 je 
chvályhodný a ambiciózní, odmítá však, že 
jej lze zákonně stanovit, aniž by bylo 
nutné věnovat pozornost vývoji trhu a 
jeho poptávce;

Or. es

Pozměňovací návrh 192
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 

7. vypouští se1a
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doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

 

_________________
1a Neexistuje souvislost mezi úrovní 
ekologického zemědělství a úrovní 
biologické rozmanitosti jako taková.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Simone Schmiedtbauer, Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene 
Mortler, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce; 
poukazuje na to, že cíl EU v oblasti 
ekologické produkce musí být doprovázen 
širokou škálou podpůrných opatření, a 
stát se tak cílem produkce i spotřeby, jinak 
lze očekávat, že evropští ekologičtí 
zemědělci budou na trhu pod tlakem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá ekologické zemědělství, které 
spolu s konvenčními a jinými druhy 
zemědělství zajišťuje potravinovou 
bezpečnost a je významnou součástí cesty 
EU směrem k udržitelnějším potravinovým 
systémům; zdůrazňuje, že každý typ 
zemědělství přispívá  při účinném 
využívání zdrojů k udržitelnosti a obživě 
obyvatelstva; zdůrazňuje, že rozvoj 
ekologické produkce potravin musí být 
charakterizován přístupem zdola nahoru, 
nikoli shora dolů, a musí ho doprovázet 
přenos v oblasti výzkumu, inovací a vědy, 
rozvoj trhu a dodavatelského řetězce v 
závislosti na poptávce po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje 
význam evropského akčního plánu 
ekologického zemědělství pro dosažení 25 
% ekologické půdy a zvýšení využívání 
agroekologických postupů v EU do roku 
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podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

2030; zdůrazňuje, že rozvoj ekologické 
produkce potravin musí doprovázet přenos 
v oblasti výzkumu, inovací, vědeckých 
poznatků a poradenských služeb, rozvoj 
trhu a dodavatelského řetězce, opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce, a 
opatření na podporu mladých 
ekologických zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce; 
poukazuje na to, že kupní síla v Evropské 
unii se značně liší, a proto se očekávané 
výsledky na straně poptávky budou v 
jednotlivých členských státech lišit;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Daniel Buda

Návrh stanoviska
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Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům s cílem 
dosáhnout cílů veřejné politiky v oblasti 
hospodářského rozvoje, zaměstnanosti na 
venkově, ochrany životního prostředí a 
opatření v oblasti klimatu; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 198
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce; 
konstatuje však, že ekologické zemědělství 
bylo shledáno neúčinným a že jeho dopad 
na vody a klima, pokud jde o každou tunu 
produkovaných znečišťujících látek, je 
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větší než dopad intenzivního zemědělství;

Or. fi

Pozměňovací návrh 199
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo podle nařízení č. 
834/2007 resp. nařízení 2018/848 uznáno 
jako významná součást cesty EU směrem k 
udržitelnějším potravinovým systémům a 
že Evropská komise by oprávněně chtěla 
mít v Evropě do roku 2030 25 % 
ekologického zemědělství; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací, vzdělávání a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako jeden z 
několika základních kamenů cesty EU 
směrem k udržitelnějším potravinovým 
systémům, zejména pokud jde o 
biologickou rozmanitost; zdůrazňuje, že 
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inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

rozvoj ekologické produkce potravin musí 
být orientován na trh a musí jej 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

Or. nl

Pozměňovací návrh 201
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství, rodinný chov a pastviny byly 
uznány jako významná součást cesty EU 
směrem k udržitelnějším potravinovým 
systémům; zdůrazňuje, že rozvoj 
ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
být orientován na trh a musí jej 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
být orientován na trh a musí jej 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
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Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
být orientován na trh a musí jej 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako jedna ze 
součástí cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro evropské 
zemědělce;

Or. it

Pozměňovací návrh 206
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Gilles Lebreton, Francesca Donato, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství bylo uznáno jako významná 
součást cesty EU směrem k udržitelnějším 
potravinovým systémům; zdůrazňuje, že 
rozvoj ekologické produkce potravin musí 
doprovázet přenos v oblasti výzkumu, 
inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po ekologických 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

7. vítá skutečnost, že ekologické 
zemědělství, rodinný chov a pastviny byly 
uznány jako významná součást cesty EU 
směrem k udržitelnějším potravinovým 
systémům; zdůrazňuje, že rozvoj těchto 
systémů musí doprovázet přenos v oblasti 
výzkumu, inovací a vědy, rozvoj trhu a 
dodavatelského řetězce a opatření 
podporující poptávku po udržitelných 
potravinách, což zajistí jednak stabilitu 
trhu s udržitelnými produkty a jednak 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 207
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že evropský model 
multifunkčního zemědělského odvětví, 
který je řízen rodinnými zemědělskými 
podniky, nadále zajišťuje kvalitní 
produkci potravin, místní dodavatelský 
řetězec, osvědčené zemědělské postupy, 
vysoké environmentální normy a 
dynamické venkovské oblasti v celé EU;
každá úroveň biologické rozmanitosti 
musí vést k zastřešující udržitelnosti 
zemědělské produkce, a to alespoň na 
současných úrovních produkce; 
biologická rozmanitost jako taková 
nemůže být sama o sobě cílem; důvodem 
je skutečnost, že zvýšení biologické 
rozmanitosti může mimo jiné znamenat 
nárůst: invazních nepůvodních druhů, 
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plevelů, zoonóz přenášených na domácí 
zvířata nebo na člověka a dalších faktorů, 
které jsou škodlivé pro udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Asger Christensen, 
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že biologická 
rozmanitost půdy se vztahuje na různé 
typy půdy (minerální a organické), které 
poskytují ekosystémové služby a veřejné 
statky včetně produkce potravin, kde 
organická půda bohatá na dusík a se 
schopností zadržovat vodu poskytuje 
dobré podmínky pro růst biomasy v 
obdobích bez deště; zdůrazňuje proto, že 
úlohu přizpůsobení ekologické půdy 
odolné vůči suchu změně klimatu a 
biologické rozmanitosti je třeba vnímat 
obecně a že je nutné uznat jejich zásadní 
význam pro zabezpečení potravin a 
biomasy a pro odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Carmen Avram, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že ekologické 
zemědělství není jedinou environmentálně 
udržitelnou metodou produkce, a vyzývá 
Komisi, aby podporovala i další metody 
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produkce šetrné k životnímu prostředí, 
jako je integrovaná produkce, což je 
metoda, která je široce zavedená v mnoha 
členských státech a jež optimalizuje 
využívání přírodních zdrojů, chrání půdu, 
vodu a ovzduší a podporuje biologickou 
rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vzhledem k možnému nárůstu 
ekologického zemědělství v Evropě a jeho 
úloze jako udržitelného systému produkce, 
který zaručuje biologickou rozmanitost, 
žádá Komisi, aby vypracovala studii 
dopadů používání přírodních pesticidů v 
ekologickém zemědělství na životní 
prostředí;

Or. es

Pozměňovací návrh 211
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vítá, že Komise stanovila cíl pro 
rozvoj půdy v rámci certifikovaného 
ekologického zemědělství do roku 2030, 
žádá však, aby byl tento cíl stanoven na 30 
%, zejména s cílem reagovat na ambice 
Komise ohledně celosvětového omezení 
používání pesticidů a snižování rizik;
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Or. en

Pozměňovací návrh 212
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. navrhuje, aby bylo po důkladném 
a komplexním posouzení dopadů 
zavedeno cílové rozpětí pro ekologickou 
produkci orientované na trh, spíše než aby 
byl stanoven pevný cíl;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že je třeba souběžně 
rozvíjet celý ekologický potravinový 
řetězec s cílem umožnit místní zpracování 
a distribuci ekologické produkce Unie; 
vyzývá k revizi právních předpisů v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, včetně 
povinného zahrnutí nejméně 30 % 
ekologických složek do pokrmů 
podávaných ve školách a jiných veřejných 
institucích, s cílem podpořit ekologickou a 
místní produkci potravin a podpořit 
zdravější stravování prostřednictvím 
vytvoření stravovacího prostředí, které 
spotřebitelům umožní učinit zdravou 
volbu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. konstatuje, že členské státy budou 
přispívat k těmto cílům na úrovni Unie 
různě v závislosti na úrovni rozvoje svého 
odvětví ekologického zemědělství, a vyzývá 
proto k vymezení vnitrostátních cílů; 
zdůrazňuje, že těchto cílů nebude 
dosaženo bez silné finanční podpory, 
spolehlivých školicích programů a 
poradenských služeb; vyzývá členské státy, 
aby v důsledku toho formulovaly své 
strategické plány SZP, a Komisi, aby 
zajistila, že tyto strategické plány budou 
plnit tento úkol;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. konstatuje, že ekologické 
zemědělství je celým systémem produkce, 
který tvoří jednotlivé postupy; zatímco 
jejich přizpůsobení ekologickým 
systémům SZP a následné přijetí 
jednotlivých agroekologických postupů ze 
strany zemědělců je velmi pozitivní a 
představuje spojovací článek k 
udržitelnější a – v případě správného 
uplatnění a uplatnění ve správné 
kombinaci – rentabilnější produkci, 
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vyzývá Komisi, aby náležitě sledovala 
úspěch při dosahování cíle v oblasti 
ekologického zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7e. bere na vědomí obrovský přínos 
živé půdy k celosvětové biologické 
rozmanitosti, vzhledem k rozsahu a 
obrovskému počtu druhů, které v ní žijí; 
bere na vědomí výraznou souvislost mezi 
živou, zdravou a biologicky rozmanitou 
půdou a produktivitou a ziskovostí 
zemědělských podniků a jejich odolností 
vůči změně klimatu; sucha například tak 
výrazně nepostihují plodiny s dlouhými 
hlavními kořeny zapuštěnými do hluboké 
svrchní vrstvy půdy vytvořené půdními 
společenstvy, přičemž asociace kořene s 
mykorhizní houbou získávají vodu a 
živiny pro pěstované plodiny; povodně 
dopadají na živou a biologicky rozmanitou 
půdu mnohem méně v důsledku lepšího 
provzdušňování a odvodňování půdy, 
které přináší makrobiota půdy; živá a 
biologicky rozmanitá půda je méně 
náchylná k průsakům a erozi, neboť 
houby a bakterie slepují půdní částice; 
konstatuje, že pro zachování živé bioty v 
půdě je proto nezbytná stálá vegetační 
pokrývka, kromě ochrany poskytované 
před fyzickou erozí půdy větrem, deštěm a 
sluncem; konstatuje, že důležitým 
vedlejším produktem živé půdy je zejména 
propad uhlíku, který spočívá v humifikaci, 
vytváření humusů, a tudíž i svrchních 
vrstev půd – vstupními surovinami jsou 
organická hmota rostlin a povrchová 
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vegetace: rostliny vylučující cukry a 
bílkoviny ze svých kořenů tak, aby sloužily 
celému půdnímu společenstvu, mezi nimiž 
mikroorganismy vytvářející svrchní vrstvu 
půdy tvoří dlouhé řetězce uhlovodíků, jež 
pokrývají minerální půdní částice, čímž se 
vytvoří po oceánech největší, i když 
dočasné úložiště uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7f. bere na vědomí alarmující 
zhoršení stavu evropské a světové půdy; 
bere na vědomí negativní dopady na 
půdní společenstva a biologickou 
rozmanitost a na jejich funkce v oblasti 
tvorby půdy a ochrany rostlin 
(prostřednictvím mykorhizy), včetně jejich 
sterilizace v důsledku vedlejších škod 
způsobených pravidelným užíváním 
pesticidů na úrovni polí a krajiny, jejichž 
cílem je zabíjet škodlivé organismy na 
plodinách; zadruhé bere na vědomí 
negativní dopad syntetických hnojiv jako 
solí na půdní společenstva, kromě 
nadměrného dodávání živin, které 
oslabují složení rostlin, prostřednictvím 
vytlačení, eutrofizace povrchových vod a 
zabíjení ryb pomocí množení toxických 
řas; dále konstatuje, že syntetická hnojiva 
vedou k reakci na růst v rostlinných 
společenstvích pouze v případě, že je půda 
sterilní nebo má vážně narušený půdní 
život; zatřetí bere na vědomí dopady 
způsobené hospodařením, jako je např. 
ponechání půdy bez pokrytí vegetací; dále 
bere na vědomí dopad mikroplastů na 
biologickou rozmanitost půdy a 
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nahromadění v potravinovém řetězci; 
konstatuje, že je naléhavě nutné tyto 
faktory, které vedou k úmrtí a erozi půdy, 
napravit; domnívá se proto, že je 
nezbytné, aby se veškerá opatření politiky, 
například v rámci SZP, snažila tyto 
problémy vyřešit a spíše podporovat 
podmínky pro život v půdě; tyto problémy 
by měly být rovněž vyřešeny v nařízení o 
taxonomii;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Daniel Buda, Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje, že změna biologické 
rozmanitosti v původních evropských 
lesích je způsobena změnou klimatu, a 
proto je zásadní rychlé ukončení 
využívání fosilních zdrojů; zdůrazňuje 
význam aktivních a udržitelně 
obhospodařovaných lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
zdůrazňuje, že je důležité využívat dřevo z 
udržitelně obhospodařovaných lesů a 
dřevěných produktů k rozvoji uhlíkově 
neutrální ekonomiky; poukazuje na to, že 
je nezbytné přizpůsobit lesy změně 
klimatu, a že je proto nezbytné rovněž 
kácet celé zdravé stromy za účelem 
prořezu a využívat je pro výrobu 
bioenergie; doporučuje neuplatňovat 
přespříliš „přísnou ochranu“ lesů s cílem 
zabránit tomu, aby se lesní ekosystémy 
staly časově závislými zdroji CO2; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
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zemědělského podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam prokázání 
udržitelného obhospodařování lesů a 
náležité adaptační strategie pro zdraví 
lesních ekosystémů řízených za účelem 
výroby dřeva; opakuje, že takové 
hospodaření musí být založeno na 
konkrétních kritériích a ukazatelích, které 
budou přispívat do monitorovacího 
systému propojujícího místní informace o 
lesích s harmonizovaným informačním 
systémem evropské sítě; dále zdůrazňuje 
význam koncepce prolesňování pro 
dlouhověkost lesních ekosystémů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
přispění k cíli 3 miliard stromů a pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 

8. zdůrazňuje silné vazby mezi 
strategií v oblasti lesnictví a strategií v 
oblasti biologické rozmanitosti; 
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ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů, neboť 
lesy jsou nezbytné pro systémy naší 
planety, které podporují život a jež 
pokrývají 30 % plochy Země a 80 % její 
biologické rozmanitosti; upozorňuje na 
potenciál udržitelného agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity a 
udržitelnosti na úrovni zemědělského 
podniku; vyzývá Komisi, aby navrhla 
balíček opatření k zajištění udržitelných 
zemědělských dodavatelských řetězců s 
nulovým odlesňováním pro výrobky 
uváděné na trh EU; vyzývá Komisi, aby 
navrhla balíček opatření k zajištění 
udržitelných zemědělských 
dodavatelských řetězců s nulovým 
odlesňováním pro výrobky uváděné na trh 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Gilles Lebreton, Francesca Donato, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku; upozorňuje 
Komisi a členské státy na zjevnou 
skutečnost, že obchodní dohoda mezi EU 
a Mercosurem, stejně jako mnoho jiných 
obchodních dohod zaměřených na 
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usnadnění dovozu potravin vyrobených za 
podmínek, které vedou k významnému 
odlesňování, do EU, bude mít automaticky 
za důsledek zvyšování „dovozu 
odlesňování“ do Evropské unie, což je v 
naprostém rozporu se strategií v oblasti 
biologické rozmanitosti a ambicemi 
Zelené dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 222
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů ajejich 
odolnost vůči změně klimatu a jakožto 
nejúčinnějšího rámcového nástroje pro 
ochranu multifunkční úlohy lesů, včetně 
zachování a zlepšení biologické 
rozmanitosti lesů; vyzývá proto Komisi, 
aby tuto koncepci řádně zvážila a aby ji 
zohlednila v plánované strategii EU v 
oblasti lesnictví, a to zejména 
prostřednictvím provádění příslušných 
strategií; zdůrazňuje, že udržitelné 
postupy řízení uplatňované v EU 
prokázaly svůj přínos k ochraně 
biologické rozmanitosti; upozorňuje na 
potenciál agrolesnictví pro zlepšení a 
posílení funkcí ekosystémů a biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy a současné 
posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Anna Deparnay-Grunenberg
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam prokázání 
důležitosti obhospodařování lesů 
založeného na přírodě pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů, včetně 
odborné přípravy vlastníků lesů, 
zachování stávajících lesních stanovišť, 
místních osvětových projektů a procesů 
účasti veřejnosti a programů průběžného 
zalesňování a opětovného zalesňování; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku a zisků 
zemědělských podniků, a to v delších 
cyklech až 30 let a více;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů, jakož i 
pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a 
pro provádění Zelené dohody pro Evropu; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku; zdůrazňuje, že je 
důležité využívat dřevo z udržitelně 
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obhospodařovaných lesů a dřevěných 
produktů k dosažení uhlíkově neutrální 
ekonomiky; naznačuje, že je nezbytné 
přizpůsobit lesy změně klimatu 
prostřednictvím aktivního hospodaření;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů, včetně 
fauny a flóry, a ochranu multifunkční 
úlohy lesů, jakož i pro dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a pro provádění 
Zelené dohody pro Evropu a boj proti 
změně klimatu; připomíná, že členské 
státy mají odpovědnost za provádění 
opatření v oblasti lesnictví a za výběr 
lesnických opatření; upozorňuje na 
potenciál agrolesnictví pro zlepšení a 
posílení funkcí ekosystémů a biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy a současné 
posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 8. zdůrazňuje význam udržitelného 
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obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku; zdůrazňuje, že 
cílem strategie EU v oblasti lesnictví je 
zajistit, aby lesy nadále hrály klíčovou 
úlohu v oblasti hospodářské, 
environmentální a sociální udržitelnosti a 
přispívaly k růstu oběhového 
hospodářství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 227
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
pro ukládání uhlíku a současné posílení 
produktivity na úrovni zemědělského 
podniku; konstatuje, že lesy mohou 
dosáhnout svého plného potenciálu v 
oblasti klimatu a životního prostředí pouze 
tehdy, pokud jsou spravovány udržitelným 
způsobem, a proto zdůrazňuje, že je třeba 
vyloučit lesnictví z 10 % přísně 
chráněných oblastí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku; zvláště varuje, že 
obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem 
může mít mechanický účinek v podobě 
nárůstu dovozu odlesňování v rozporu se 
strategií pro biologickou rozmanitost a cíli 
Zelené dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku; dále zdůrazňuje, 
že je důležité rozvíjet výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů z biomasy, a to jak z 
biologického odpadu, tak z biologických 
produktů;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 230
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku; domnívá se, že by 
měla být prozkoumána možnost ochrany 
soukromých lesů prostřednictvím 
udržitelného využívání podporovaného 
ekologickými systémy;

Or. el

Pozměňovací návrh 231
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy, 
výrobu většího množství biomasy a 
pohlcování většího množství 
atmosférického uhlíku a současné posílení 
produktivity na úrovni zemědělského 
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podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví, 
včetně lesů určených k výrobě potravin, 
pro zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

Or. el

Pozměňovací návrh 233
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví a 
pěstování stromů pro zlepšení a posílení 
ekosystému a biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy bez snížení produktivity 
na úrovni zemědělského podniku;

Or. it
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Pozměňovací návrh 234
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje význam udržitelného 
obhospodařování lesů pro zdraví a 
dlouhověkost lesních ekosystémů a 
ochranu multifunkční úlohy lesů; 
upozorňuje na potenciál agrolesnictví pro 
zlepšení a posílení funkcí ekosystémů a 
biologické rozmanitosti zemědělské půdy a 
současné posílení produktivity na úrovni 
zemědělského podniku;

8. zdůrazňuje, že lesy, zejména 
původní lesy, mají pro biologickou 
rozmanitost zvláštní význam a musí být 
zvlášť chráněny; upozorňuje na potenciál 
agrolesnictví pro zlepšení a posílení funkcí 
ekosystémů a biologické rozmanitosti 
zemědělské půdy a současné posílení 
produktivity na úrovni zemědělského 
podniku;

Or. de

Pozměňovací návrh 235
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 8 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) konstatuje, že administrativní 
opatření navržená ve strategii, zejména 
rozšíření chráněných a přísně chráněných 
lesních oblastí, postrádají jasné definice a 
podrobná posouzení dopadů; zdůrazňuje, 
že je třeba plně zapojit členské státy a 
zúčastněné strany a že by při 
vypracovávání klíčových definic, které 
jsou důležité pro provádění strategie, měly 
být zohledněny vnitrostátní podmínky; 
zdůrazňuje, že je třeba klást větší důraz na 
provádění stávajících unijních a 
vnitrostátních právních předpisů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 236
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že budoucí strategie 
EU v oblasti lesnictví by měla být 
využívána jako hlavní politický rámec pro 
koordinaci všech politik souvisejících s 
lesy, lesnictvím a odvětvím založeným na 
lesnictví, včetně aspektů souvisejících s 
biologickou rozmanitostí s udržitelným 
obhospodařováním lesů a multifunkčností 
jakožto jádrem této strategie, a to při 
náležitém zohlednění převládající úlohy 
politik a právních předpisů členských 
států v oblasti lesnictví a zásady 
subsidiarity; zdůrazňuje důležitou úlohu 
Stálého lesnického výboru a skupiny pro 
občanský dialog o lesním hospodářství a 
zpracování korku jako hlavních fór pro 
výměnu informací a poskytování 
stanovisek, poradenství a odborných 
znalostí Komisi ohledně různých politik a 
iniciativ týkajících se lesů a odvětví 
založeného na lesnictví; zdůrazňuje, že je 
třeba zohlednit rozmanitost a různé 
charakteristiky evropských lesů v jejich 
ekologickém, hospodářském a sociálním 
rozměru;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. rovněž zdůrazňuje, že některá 
probíhající nebo dokončená jednání o 
obchodních dohodách, jako je obchodní 
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dohoda mezi EU a Mercosurem, jsou v 
rozporu se samotnými cíli strategie 
biologické rozmanitosti; trvá proto na 
důslednosti obchodní politiky Unie v tom 
smyslu, aby se zamezilo usnadnění dovozu 
zemědělských produktů vyprodukovaných 
v důsledku masivního odlesňování 
prováděného v určitých regionech světa, 
které tak vážně poškozuje biologickou 
rozmanitost; připomíná proto, že je třeba 
zajistit, aby obchodní dohody obsahovaly 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, 
které jsou použitelné v zájmu podpory 
biologické rozmanitosti a souladu s 
evropskými normami v oblasti 
udržitelnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 238
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na to, že cíle EU v 
oblasti životního prostředí, klimatu a 
biologické rozmanitosti nebude nikdy 
možné splnit bez zdravých lesů; vybízí 
proto k opatřením na zvýšení lesního 
pokryvu stromy, které jsou vhodné pro 
místní podmínky a ekosystémy, zejména s 
cílem zabránit šíření exotických druhů, 
které zachovávají mnohem méně místní 
biologickou rozmanitost; zdůrazňuje, že 
následný nový les nesmí mít negativní 
dopad na stávající biologickou 
rozmanitost ani na propady uhlíku, 
zejména pokud jde o zabránění pěstování 
na mokřadech a rašeliništích, jakož i na 
pastviny s vysokou biologickou 
rozmanitostí a na další půdy s vysokou 
přírodní hodnotou; zdůrazňuje, že 
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hlavním cílem jakékoli budoucí strategie 
EU v oblasti lesnictví by měla být 
ochrana, opětovné zalesňování a 
zalesňování druhy stromů, které jsou 
vhodné pro dané místo a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje silné vazby mezi 
strategií pro ochranu půdy a strategií v 
oblasti biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje význam vodních a půdních 
ekosystémů pro udržitelnost zemědělské 
produkce a pro zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně a naléhavě 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
národních strategických plánů SZP 
přijaly udržitelné postupy hospodaření s 
vodou a půdou a investice; vyjadřuje 
politování nad tím, že více než 60 % všech 
evropských půd se nachází v nezdravém 
stavu; vítá spuštění střediska EU pro 
sledování půdy a mise EU s názvem „Péče 
o půdu je péčí o život“ s ambiciózním 
cílem zajistit, aby 75 % půdy bylo do roku 
2030 ve zdravém stavu a aby byla schopna 
poskytovat základní ekosystémové služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je důležité posilovat 
biologickou rozmanitost v zemědělských 
systémech na všech úrovních, od polí až 
po krajinu; považuje za zásadní posílit 
vědecký výzkum vztahů mezi 
zemědělskými postupy, ekologickými 
procesy a ekosystémovými službami a 
podporovat rozvoj inovativních 
praktických řešení a specifických místních 
znalostí nezbytných k podpoře 
ekosystémových služeb v široké škále 
ekologických souvislostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Asger Christensen

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam zdravé půdy 
pro biologickou rozmanitost, přeměnu 
lesů a zemědělské ekosystémové služby a 
bere na vědomí stávající mezery ve 
znalostech a údajích v této oblasti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
další výzkum v oblasti ekosystémových 
služeb půdy a aby upravily příslušné 
stávající programy financování s cílem 
usnadnit tyto výzkumné projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zemědělce, vlastníky lesů a vnitrostátní a 
místní orgány motivovaly ke zvyšování 
lesního pokryvu, zejména v oblastech, 
které nejsou vhodné pro produkci 
potravin, a v oblastech, které se nacházejí 
v blízkosti městských oblastí, s cílem 
zmírnit nepříznivé teplotní účinky a 
znečištění a zároveň omezit odlesňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
jakýkoli cíl v oblasti ochrany půdy bude 
dostatečně flexibilní, aby umožňoval 
zohlednit při provádění přesné podmínky 
a příležitosti každé země, přičemž přísná 
ochrana je pro vlastníky půdy a lesů 
dobrovolnou možností;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. souhlasí s konferencí Forest 
Europe1a, že celoevropské ukazatele pro 
udržitelné obhospodařování lesů 
nemohou posuzovat kvantifikovanou míru 
úbytku biologické rozmanitosti lesů, a 
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navrhuje, aby byly vypracovány nové nebo 
upravené ukazatele;
_________________
1a Forest Europe, 2015: Cíle pro evropské 
lesy, k dispozici na adrese: 
https://foresteurope.org/wp-
content/uploads/2016/11/MID_TERM_Ev
aluatG2020T_2015.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Mazaly 
Aguilar, Christine Schneider, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že podpora 
udržitelného obhospodařování lesů v EU 
má pozitivní dopad na lesy a lesní 
podmínky, na živobytí ve venkovských 
oblastech, jakož i na biologickou 
rozmanitost lesů v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že jsou nezbytné cíle 
EU, aby bylo dosaženo obnovy 
znehodnocených lesů a tím i jejich 
úplných ekologických funkcí; konstatuje, 
že nejlepším způsobem, jak těchto cílů 
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dosáhnout, jsou postupy řízení blízké 
přírodě; připomíná, že různé druhy kácení 
mají různé dopady na kvalitu půdy v 
lesích a na stav ochrany půdy; domnívá 
se, že holoseče velkých ploch jsou zdaleka 
nejškodlivější metodou, neboť odstraňují 
velkou část organické hmoty a kořenů z 
půdy, způsobují uvolňování uhlíku z půdy 
a významně poškozují složitou strukturu 
lesa a jeho závislých ekosystémů a vytváří 
rozsáhlé uvolňování živin vedoucí k 
hynutí ryb v důsledku intenzivní eroze 
půdy na velkých pozemcích a často 
prudké sklony;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Mazaly 
Aguilar, Christine Schneider, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. uznává, že dlouhodobé veřejné a 
soukromé investice do posíleného 
udržitelného obhospodařování lesů, které 
klade stejný důraz na sociální, 
environmentální a hospodářské přínosy 
lesů, mohou přispět k zajištění odolnosti a 
adaptační kapacity lesů, jakož i k dosažení 
přechodu na oběhové biohospodářství a k 
podpoře biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. připomíná, že evropští původní 
obyvatelé se domnívají, že moderní 
lesnictví působící v pralesních porostech 
ohrožuje jejich způsob života1a; vyzývá k 
tomu, aby byla tato skutečnost náležitě 
zohledněna ve strategii EU v oblasti 
lesnictví, která vychází ze strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti;
_________________
1a Odpověď Sámů na konzultaci k plánu 
strategie EU v oblasti lesnictví: „K 
největším výzvám pro kulturu Sámů je 
zabírání půdy, tj. projekty v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů a 
moderního lesnictví. Mimo jiné kvůli 
modernímu lesnímu hospodářství jsou 
potravinové zdroje, jako jsou cenné 
lišejníky v pralesních porostech, vzácným 
zdrojem. V důsledku toho byli Sámové 
nuceni krmit svá zvířata krmivem, které je 
z dlouhodobého hlediska nákladné a 
ekonomicky neživotaschopné.“

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
vnitrostátní právní předpisy s cílem zavést, 
popř. posílit ochranu proti nezákonné 
těžbě dřeva a úbytku biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
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Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje, že v roce 2017 
vykazovalo příznivý stav z hlediska 
ochrany v EU pouze 26 % lesních druhů a 
15 % lesních stanovišť a že nebyla patrná 
žádná tendence ke zlepšování; vyzývá 
Komisi, aby navrhla zastřešující právní 
předpisy týkající se ekologického stavu 
ekosystémů EU, včetně všech lesů, a aby 
stanovila cíl, že 30% chráněných lesů v 
EU bude do roku 2030 v příznivém 
ekologickém stavu; uznává úlohu 
biologické rozmanitosti při zajišťování 
zdravých a odolných lesních 
ekosystémů; zdůrazňuje význam lokalit 
sítě Natura 2000; konstatuje však, že pro 
správu těchto oblastí a s cílem dosáhnout 
prosazování práva je zapotřebí dostatek 
finančních prostředků; vyzývá proto k 
odpovídajícímu navýšení rozpočtu 
programu LIFE;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Michal Wiezik, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje, že využívání lesních 
zdrojů v řadě oblastí dosahuje 
neudržitelné úrovně a brání dosažení cílů 
v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti, jakož i poskytování služeb 
lesy obhospodařovanými pro produkci 
dřeva; zdůrazňuje, že zvýšená míra lesní 
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těžby vede k nárůstu plochy lesní těžby1a, 
což ohrožuje ekosystémy, které mají v 
první řadě jiné funkce, např. ochranu 
zdrojů pitné vody, ochranu před 
povodněmi nebo lavinami, ochranu 
přírody, výzkum, chov sobů nebo rekreaci;
_________________
1a Ceccherini, G., Duveiller, G., Grassi, G. 
a kol. „Abrupt increase in harvested forest 
area over Europe after 2015 (Náhlý 
nárůst plochy vytěženého lesa v Evropě po 
roce 2015). Nature 583, 72-77 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2438-y

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. uznává, že mezi zemědělci existuje 
nedostatek informací o agrolesnictví; 
vyzývá proto Evropskou komisi, aby 
podporovala specializované programy 
odborné přípravy v celé EU s cílem 
zajistit, aby byli zemědělci informováni o 
přínosech a postupech začleňování dřevité 
vegetace do zemědělství na místní, 
regionální a celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Mazaly 
Aguilar, Christine Schneider, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje význam odolných a 
zdravých lesních ekosystémů, včetně 
fauny a flóry, pro zachování a zlepšení 
poskytování řady ekosystémových služeb, 
které lesy poskytují, jako je biologická 
rozmanitost, čistý vzduch, voda, zdravá 
půda a dřevo a nerostné suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. připomíná rozdíl mezi přírodními, 
biologicky rozmanitými, pralesními 
porosty a jednotnými druhově chudými 
lesními porosty, často monokulturami 
geneticky podobných či exotických druhů, 
které podporují mnohem menší 
biologickou rozmanitost než původní 
porosty; dále konstatuje, že do úvah o 
pěstování je třeba začlenit vysokou 
biologickou rozmanitost, zejména 
genetickou rozmanitost, neboť se tak 
rozmělní riziko napadení škůdci a 
chorobami; podotýká také, že velké stromy 
a nedotčené starší lesy poskytují velmi 
důležitá přírodní stanoviště, které v 
mladších, obhospodařovaných lesích 
chybějí; zdůrazňuje tudíž, že je nezbytné 
chránit pralesní porosty v EU; konstatuje, 
že na úrovni EU neexistuje definice 
pralesních porostů, a vyzývá Komisi, aby 
takovou definici zavedla v budoucí 
strategii EU v oblasti lesnictví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. zdůrazňuje, že v řadě cenných 
agrolesnických systémů v EU byla 
ohrožena regenerace, a to i kvůli 
podmíněnosti počtem stromů nebo 
zápojem koruny; navrhuje, aby cíl ve výši 
3 miliard stromů zahrnoval také vědomou 
volbu možnosti sebeomlazování a 
regenerace agrolesnických systémů, jako 
jsou dehesy, dubové háje nebo finsko-
skandinávské zalesněné pastviny, 
přizpůsobení intenzity chovu a vytvoření 
pozemků vyhrazených regeneraci bez 
hospodářských zvířat, které SZP nebude 
postihovat, ale naopak bude stimulovat 
ochranu a regeneraci těchto systémů, a 
nikoli pouze pěstování stromů na 
pozemcích bez stromů;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Mazaly 
Aguilar, Christine Schneider, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. poukazuje na to, že cíle EU v 
oblasti životního prostředí, klimatu a 
biologické rozmanitosti nebude nikdy 
možné splnit bez multifunkčních, 
zdravých lesů a jejich udržitelného 
obhospodařování v dlouhodobé 
perspektivě a bez životaschopných odvětví 
založených na lesnictví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 257
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8e. poukazuje na to, že cíl ve výši 3 
miliard stromů by se neměl stát hnací 
silou pro nahrazení stávajícího pralesního 
porostu a biologicky rozmanitého lesa 
novými druhově chudými lesními porosty, 
neboť by to bylo kontraproduktivní s 
ohledem na celkový cíl; domnívá se, že 
městské a příměstské oblasti, včetně 
bývalé průmyslové a rekultivované půdy, 
by pro to byly obzvláště vhodné, stejně 
jako zemědělská půda, zejména v rámci 
agrolesnictví a smíšeného využívání, která 
přináší synergie v oblasti ochrany 
životního prostředí, vytváří koridory 
využívající biologicky rozmanité hranice 
polí a propojují oblasti bohaté na 
přírodu; podobně poukazuje na to, že by 
se mělo zabránit zalesňování míst s 
vysokou přírodní hodnotou a propady 
uhlíku; připomíná, že strategie v oblasti 
lesnictví by měla spadat do strategie 
Zelené dohody v oblasti biologické 
rozmanitosti a že tyto strategie musí být 
plně sladěné a soudržné;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 8 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8e. zdůrazňuje, že volba zachování a 
dalšího posílení bioenergetického 
průmyslu by mohla vést k rozhodnutí v 
rámci řízení ve smyslu zkrácení období 
střídání plodin nebo k volbě rychle 
rostoucích druhů, což sníží kvalitu dřeva a 
hodnotu výrobků a ohrozí dřevozpracující 
odvětví; konstatuje, že vzájemně přínosné 
řešení spočívající v omezení využívání 
celých stromů k energetickým účelům, 
navrhované v rámci strategie pro 
biologickou rozmanitost, je důležité i pro 
dřevozpracující odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Simone Schmiedtbauer, Elsi Katainen, Mazaly 
Aguilar, Christine Schneider, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 8 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8e. poukazuje na to, že je třeba rozvíjet 
soudržný přístup, který by ochranu 
biologické rozmanitosti a ochranu 
klimatu spojil v rámci prosperujícího 
odvětví založeného na lesnictví a 
biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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8f. konstatuje, že dosažení biologické 
rozmanitosti trvá roky, a připomíná proto 
přínosy, které má pro biologickou 
rozmanitost to, že se umožní stromům déle 
růst, a také význam toho, aby starší 
původní stromy v lesním prostředí přežily; 
poukazuje na význam více druhů a 
podporu prolesňování v 
obhospodařovaných lesích; připomíná, že 
starší stromy a procesy rozkladu ve 
starších lesích samy o sobě podporují 
celou škálu druhů, a proto by měly být 
zahrnuty do strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 8 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8f. domnívá se, že podpora iniciativ 
zaměřených na zalesňování by se měla 
zaměřit na celostní přístupy zohledňující 
také místní hospodářské a sociální 
podmínky a místní společenství a 
upřednostňovat odolné smíšené a zdravé 
lesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 8 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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8g. bere na vědomí, že neexistuje 
žádná definice týkající se udržitelného 
řízení, a vítá úsilí Komise o stanovení 
kritérií řízení; konstatuje, že proces 
FOREST EUROPE nepřinesl objektivní a 
prokazatelná kritéria EU v oblasti 
udržitelného obhospodařování lesů, která 
by byla uplatňována v 
obhospodařovaných lesích v EU, a že 
stávající nedefinované přístupy v oblasti 
udržitelného obhospodařování lesů v EU 
nebyly schopny předejít problematickému 
a intenzivnímu obhospodařování lesů v 
EU; zdůrazňuje, že stav ochrany lesních 
stanovišť a druhů, na něž se vztahují 
právní předpisy EU v oblasti ochrany 
přírody, nevykazuje žádné významné 
známky zlepšení1a;
_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/publications/st
ate-of-nature-in-the-eu-2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 8 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8h. zdůrazňuje, že v důsledku změny 
klimatu se budou častěji vyskytovat 
přírodní škodliví činitelé, jako jsou sucho, 
povodně, bouře, škůdci, eroze a požáry, 
což bude způsobovat škody na lesích v 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
třeba lépe předcházet těmto jevům tím, že 
se zvýší odolnost lesů, například 
prostřednictvím dynamické adaptace na 
klima, obhospodařování založeného více 
na přírodě a poskytnutím lepších 
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podpůrných mechanismů pro postižené 
oblasti a majetek, aby mohly být 
obnoveny; konstatuje, že monokultury 
jsou mnohem méně odolné proti škůdcům 
a chorobám a také proti suchu a požárům 
a že by se tudíž neměly podporovat z 
finančních prostředků EU; zdůrazňuje, že 
pro provádění strategie EU v oblasti 
lesnictví mají zásadní význam opatření v 
rámci SZP a opatření v oblasti lesnictví, 
lituje však, že jen nízký počet členských 
států tato opatření využívá; podporuje 
kontinuitu opatření v oblasti lesnictví 
přijatých v rámci SZP na období 2021–
2027, se zvláštním důrazem na podporu 
přechodu k udržitelnějším postupům 
podporujícím biologickou rozmanitost, 
jako je souvislé pokrytí a postupy 
obhospodařování, které jsou v souladu s 
přírodou; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
další snadno dostupné, dobře 
koordinované a relevantní mechanismy 
financování EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 

9. zdůrazňuje význam dopadu 
přípravků na ochranu rostliny a nástrojů 
pro stabilitu zemědělské produkce a 
udržitelnost příjmů zemědělců; domnívá se 
, že bylo dosaženo ostudně velmi malého 
pokroku, ať už ze strany GŘ AGRI či GŘ 
SANTE, nebo ze strany národních 
akčních plánů členských států v oblasti 
směrnice o udržitelném využívání 
pesticidů, které byly již o deset let 
opožděné, což představuje selhání 
společné politiky ze strany těchto 
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hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

subjektů; konstatuje, že používání 
pesticidů se v uvedené promarněné době 
ve skutečnosti zvýšilo; s naléhavostí 
zdůrazňuje, že je zapotřebí výrazné snížení 
používání chemických pesticidů a jejich 
rizik, a to jednak pro to, aby biologická 
rozmanitost přežila, tak proto, že to po 
desetiletí také požadují občané EU, kteří 
výsledné potraviny spotřebovávají 
(Eurostat); zdůrazňuje klíčovou úlohu 
zavedení integrované ochrany rostlin a 
dalších agroekologických přístupů a 
postupů ve snižování používání pesticidů a 
závislosti na nich a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován a jeho provádění 
systematicky hodnoceno; zdůrazňuje, že 
zemědělci potřebují širší škálu nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství; 
upozorňuje Komisi a členské státy, že 
čekání dalších deset let na pozitivní 
opatření není životaschopnou možností 
politiky, neboť tento mandát představuje 
poslední příležitost pro opatření k 
odvrácení nejdestruktivnější změny 
klimatu a nejškodlivější ztráty biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Benoît Lutgen

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro zabezpečení 
potravin a pro stabilitu zemědělské 
produkce a udržitelnost příjmů zemědělců; 
domnívá se, že sice došlo k určitému 
pokroku, je však zapotřebí výrazné snížení 
používání chemických pesticidů a jejich 
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klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

rizik, a to při současném vývoji 
bezpečných, účinných a finančně 
dostupných alternativ; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebují širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, jež 
umožní řízení rezistence vůči pesticidům, 
a také systémy intenzivnějšího vzdělávání 
a poradenství; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby vzaly v úvahu škodlivé důsledky 
používání pesticidů na zdraví zemědělců 
tím, že na evropské nebo vnitrostátní 
úrovni vytvoří kompenzační fond pro 
zemědělce, kteří trpí chorobami spojenými 
s používáním těchto přípravků, přičemž 
tento fond bude financován z příspěvků 
výrobců těchto přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce, potravinovou 
bezpečnost a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání škodlivějších 
chemických pesticidů a jejich rizik; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení 
integrované ochrany rostlin a zelených 
biotechnologií ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 



AM\1222864CS.docx 163/207 PE663.370v01-00

CS

s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu účinných nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství v 
oblasti používání chemických a 
přírodních pesticidů; lituje, že postupné 
vyřazování přípravků na ochranu rostlin 
nebylo doprovázeno alternativami, které 
by zemědělcům umožnily účinně bojovat 
proti novým škůdcům a chorobám;

Or. es

Pozměňovací návrh 267
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Asger Christensen

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí dále 
usilovat o snížení a zmírnění dopadů 
používání pesticidů na životní prostředí; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení 
integrované ochrany rostlin ve snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován a jeho provádění 
systematicky hodnoceno; zdůrazňuje, že 
zemědělci potřebuji širší škálu nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství; 
zdůrazňuje, že má-li být dosaženo 
podstatného omezení používání pesticidů 
a snížení rizik, musí být k dispozici nejen 
bezpečnější alternativy, aby byla zajištěna 
dostupnost fungujícího souboru nástrojů 
a účinnější používání, a to 
prostřednictvím nástrojů, jako je digitální 
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a přesné zemědělství, ale také je zapotřebí 
odolnějších odrůd, které vyžadují méně 
vstupů k zajištění stabilního výnosu; 
zdůrazňuje význam nových šlechtitelských 
postupů k tomu, aby tyto odrůdy byly bez 
zbytečného prodlení dostupné;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost 
příjmů zemědělců; domnívá se, že sice 
došlo k určitému pokroku, je však 
zapotřebí výrazné snížení používání 
chemických pesticidů a jejich rizik; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení 
integrované ochrany rostlin ve snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován a jeho provádění 
systematicky hodnoceno; zdůrazňuje, že 
zemědělci potřebuji širší škálu nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství;

9. zdůrazňuje, že pesticidy mají 
výrazný dopad na biologickou 
rozmanitost; domnívá se, že je naléhavě 
nutné výrazně snížit množství syntetických 
hnojiv a pesticidů; zdůrazňuje, že zejména 
neonikotinoidy musí být staženy z trhu, že 
nesmí být prodlouženo schválení glyfosátu 
a že musí být zastaveno vydávání 
mimořádných povolení; zdůrazňuje 
potenciální klíčovou úlohu zavedení 
integrované ochrany rostlin ve snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován a jeho provádění 
systematicky hodnoceno; zdůrazňuje, že je 
nutné poskytnout zemědělcům vzdělávání 
a systémy poradenství, které jim pomohou 
přejít od syntetických hnojiv a pesticidů k 
agroekologickým zemědělským postupům;

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 9
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro zabezpečení 
potravin a stabilitu zemědělské produkce, 
přizpůsobení se změně klimatu a 
udržitelnost příjmů zemědělců; domnívá 
se, že sice došlo k určitému pokroku, je 
však zapotřebí dalšího snížení používání 
chemických pesticidů a jejich rizik, spolu s 
vývojem alternativních udržitelných 
technologií v oblasti ochrany; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno a že produkty získané z tohoto 
integrovaného výrobního systému budou 
dostatečně zaplaceny; zdůrazňuje, že 
zemědělci potřebují náležitou škálu 
bezpečných, účinných a finančně 
dostupných nástrojů (chemických, 
biologických, materiálních atd.) 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího výzkumu, inovací, 
vzdělávání a poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že vzhledem ke 
značným rozdílům v používání pesticidů a 
hnojiv mezi jednotlivými členskými státy1a 
je svévolné snížení množství pesticidů a 
hnojiv o 50 % nesprávným politickým 
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ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

nástrojem; domnívá se, že určitá množství 
pesticidů a hnojiv jsou odůvodněná z 
hlediska udržitelnosti a hospodárnosti; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení 
integrované ochrany rostlin ve snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován a jeho provádění 
systematicky hodnoceno; zdůrazňuje, že 
zemědělci potřebují širší škálu nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin1b; klade si otázku o 
hospodářském dopadu a finanční zátěži 
pro zemědělce, daňové poplatníky a 
členské státy;
_________________
1a Výpočty založené na údajích z 
dostupných statistických databází ukazují 
značné rozdíly mezi členskými státy v 
průměrných hodnotách pesticidů, přičemž 
průměrné množstvím pesticidů 
používaných v členských státech s nejvyšší 
spotřebou je 20krát vyšší než u členských 
států s nejnižší průměrnou spotřebou.
1b Zemědělci mají obvykle lepší znalosti o 
zemědělství a odmítají byrokratické 
postupy a povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však celkově 
zapotřebí výrazné snížení používání 
chemických pesticidů a jejich rizik, spolu s 
vývojem alternativních udržitelných 
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ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

technologií v oblasti ochrany; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebují vhodnou škálu bezpečných, 
účinných a cenově dostupných nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, zvláštní podporu investic 
do udržitelných způsobů zemědělské 
produkce, a také systémy intenzivnějšího 
výzkumu, inovací, vzdělávání a 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro zabezpečení 
potravin, stabilitu zemědělské produkce, 
přizpůsobení se změně klimatu a 
udržitelnost příjmů zemědělců; domnívá 
se, že sice došlo k určitému pokroku, je 
však zapotřebí další snížení používání 
chemických pesticidů a jejich rizik, spolu s 
vývojem alternativních udržitelných 
technologií v oblasti ochrany; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebují širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího výzkumu, 
inovací, vzdělávání a poradenství, jakož i 
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lepší přístup k novým a lepším účinným 
látkám představujícím nízké riziko;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a lesnictví a pro 
udržitelnost příjmů zemědělců a vlastníků 
lesů; domnívá se, že sice došlo k určitému 
pokroku, je však zapotřebí výrazné snížení 
rizik chemických pesticidů; zdůrazňuje, že 
v případě pesticidů musí cíle snížení jejich 
používání zohledňovat již dosažené 
výsledky a stávající skutečnou míru 
používání těchto látek členskými státy; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení 
integrované ochrany rostlin ve snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován a jeho provádění 
systematicky hodnoceno; zdůrazňuje, že 
zemědělci potřebují širší škálu nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Lena Düpont, Norbert Lins, Christine Schneider, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, 
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 9
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce, udržitelnost příjmů 
zemědělců a bezpečnost potravin; domnívá 
se, že sice došlo k určitému pokroku, je 
však zapotřebí výrazné snížení používání 
chemických pesticidů a jejich rizik; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení 
integrované ochrany rostlin ve snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován a jeho provádění 
systematicky hodnoceno; zdůrazňuje, že 
integrovaná ochrana rostlin vyžaduje širší 
škálu bezpečných, účinných a cenově 
dostupných nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství; zdůrazňuje, že jakýkoli cíl 
snížení by měl být orientován na potřeby 
trhu, a navrhuje spíše cílová rozpětí než 
pevné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Simone Schmiedtbauer, Petri Sarvamaa, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene 
Mortler, Annie Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
dalšího snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik, spolu s vývojem 
alternativních udržitelných technologií v 
oblasti ochrany; zdůrazňuje klíčovou 
úlohu zavedení integrované ochrany rostlin 
ve snižování závislosti na pesticidech a 
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uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že bude tento přístup uplatňován a 
jeho provádění systematicky hodnoceno a 
že produkty získané z tohoto 
integrovaného výrobního systému budou 
dostatečně zaplaceny; zdůrazňuje, že 
zemědělci potřebují širší škálu nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Dan-Ştefan Motreanu, Asim Ademov, Annie 
Schreijer-Pierik, Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání nebezpečných 
pesticidů a jejich rizik, avšak zdůrazňuje 
potřebu posoudit dopad tohoto opatření; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení 
integrované ochrany rostlin ve snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován – včetně dostupnosti 
nových biopesticidů – a jeho provádění 
systematicky hodnoceno; zdůrazňuje, že 
zemědělci potřebují širší škálu nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
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Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, 
zvláštní podporu investic do udržitelných 
zemědělských postupů, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 278
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí větší 
snížení používání chemických pesticidů a 
jejich rizik, společně s rozvojem 
alternativních technologií udržitelné 
ochrany; zdůrazňuje klíčovou úlohu 
zavedení integrované ochrany rostlin ve 
snižování závislosti na pesticidech a 
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uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že bude tento přístup uplatňován a 
jeho provádění systematicky hodnoceno; 
zdůrazňuje, že zemědělci potřebuji širší 
škálu nástrojů v souvislosti s řešeními a 
metodami ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 279
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik, a to při zohlednění 
snížení dosažených za poslední desetiletí; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení 
integrované ochrany rostlin ve snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován a jeho provádění 
systematicky hodnoceno; zdůrazňuje, že 
zemědělci potřebují širší škálu nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 9



AM\1222864CS.docx 173/207 PE663.370v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu a 
bezpečnost zemědělské produkce a 
udržitelnost příjmů zemědělců; domnívá 
se, že sice došlo k velkému pokroku, je 
však zapotřebí pokračovat v úsilí o snížení 
jejich používání a rizik způsobených jejich 
použitím; zdůrazňuje klíčovou úlohu 
zavedení integrované ochrany rostlin ve 
snižování závislosti na pesticidech a 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že bude tento přístup uplatňován a 
jeho provádění systematicky hodnoceno; 
zdůrazňuje, že zemědělci potřebuji širší 
škálu nástrojů v souvislosti s řešeními a 
metodami ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství;

Or. it

Pozměňovací návrh 281
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
snížení používání chemických pesticidů a 
jejich rizik do roku 2030 nejméně o 50 %; 
zdůrazňuje klíčovou úlohu zavedení 
integrované ochrany rostlin ve snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že bude tento 
přístup uplatňován a jeho provádění 
systematicky hodnoceno; zdůrazňuje, že 
zemědělci potřebují širší škálu nástrojů 
v souvislosti s řešeními a metodami 
ochrany plodin, a také systémy 
intenzivnějšího vzdělávání a poradenství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 282
Michal Wiezik, Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam přípravků na 
ochranu rostliny a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebuji širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

9. zdůrazňuje význam integrované 
ochrany rostlin a nástrojů pro stabilitu 
zemědělské produkce a udržitelnost příjmů 
zemědělců; domnívá se, že sice došlo k 
určitému pokroku, je však zapotřebí 
výrazné snížení používání chemických 
pesticidů a jejich rizik; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu zavedení integrované 
ochrany rostlin ve snižování závislosti na 
pesticidech a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že bude tento přístup 
uplatňován a jeho provádění systematicky 
hodnoceno; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebují širší škálu nástrojů v souvislosti 
s řešeními a metodami ochrany plodin, a 
také systémy intenzivnějšího vzdělávání a 
poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 9 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje potřebu podporovat výzkum 
na evropské úrovni s cílem nalézat stále 
účinnější přípravky na ochranu rostlin se 
stále menším dopadem na biologickou 
rozmanitost;

Or. it
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Pozměňovací návrh 284
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že vedení záznamů o 
tom, kolik množství každé látky se v 
průběhu času používá u každé plodiny, je 
již vyžadováno ve většině 
soukromoprávních smluv o dodávkách, 
avšak podmíněnost v rámci SZP od roku 
2003 vyžaduje pouze minimální údaje 
(právní povaha účinné látky v EU, 
bezpečné skladování a vybavení) a zůstává 
beze změny; konstatuje, že díky moderní, 
dostupné a všudypřítomné technologii 
(např. chytré telefony) se takové záznamy 
snadno vedou, přičemž usnadní snižování 
používání pesticidů a umožní sledování 
úspěchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje znepokojení nad 
významným používáním vědomě 
škodlivých látek, včetně neonikotinoidů, v 
mimořádných situacích; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby omezení a zákazy byly 
doprovázeny podporou, odborným 
poradenstvím a předáváním znalostí o 
používání alternativ, a především o 
zdokonalených postupech, které zmírňují 
šíření škodlivého materiálu a pokud 
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možno využívají přirozené predátory, 
včetně vytváření stanovišť pro užitečnou 
faunu;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že cíle strategie 
týkající se snižování používání pesticidů a 
jejich rizika budou podporovat inovativní 
řešení na ochranu rostlin šetrná k 
životnímu prostředí, jako jsou rozvoj 
nových biologických účinných látek, 
podpora přírodních metod ochrany proti 
škůdcům, přesnější a účinnější metody 
aplikace a epidemiologické modely pro 
lepší ochranu proti škůdcům a chorobám, 
jež sníží potřebu pesticidů;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Asger Christensen

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vítá návrh Komise na snížení ztrát 
živin; zdůrazňuje, že strategie pro snížení 
ztrát živin by se měla zaměřit především 
na to, aby zemědělci mohli zvýšit účinnost 
hospodaření s živinami, a zdůrazňuje v 
tomto ohledu význam inovativních 
technologií a řešení; dále vyzývá k tomu, 
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aby strategie zvažovala dopady různých 
hnojiv na klima a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že má-li být dosaženo 
účinného snížení používání přípravků na 
ochranu rostlin, musíme uplatňovat 
všechny nástroje, které máme k dispozici, 
aniž by byly vyloučeny nástroje nabízené 
biotechnologiemi, které zahrnují nové 
genomické techniky, pro něž by měl být 
vytvořen legislativní rámec za účelem 
jejich provádění v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
dostupnost dostatečně účinných přípravků 
na ochranu rostlin tím, že zabrání 
prodlevám při povolování s cílem bojovat 
proti novým škůdcům a chorobám, a aby 
zajistila vědecky podložený a 
harmonizovaný přístup k přípravkům na 
ochranu rostlin v celé EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 290
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. důrazně vybízí členské státy, aby 
stanovily finanční náhrady pro určené 
chráněné a přísně chráněné oblasti, 
opatření na ochranu a zachování 
způsobilá v rámci jejich ekologických 
systémů s cílem dosáhnout až k 
zemědělcům a vlastníkům lesů, kteří se 
potýkají s vyššími výrobními náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vítá společné akce Europolu a 
členských států zaměřené na boj proti 
nezákonnému dovozu přípravků na 
ochranu rostlin ze třetích zemí, je však 
velmi znepokojen tím, že tato praxe 
pokračuje, což rovněž ovlivňuje životní 
prostředí a biologickou rozmanitost v EU;

Or. bg

Pozměňovací návrh 292
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, 
Hilde Vautmans

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje úlohu přesného 
zemědělství při ochraně biologické 
rozmanitosti, neboť přispívá k omezení 
používání pesticidů, hnojiv a vody, a proto 
požaduje výraznou podporu pro tento 
nový model produkce prostřednictvím 
společné zemědělské politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Teuvo Hakkarainen

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. naléhavě vyzývá Evropskou unii, 
aby stanovila stejné požadavky na dovoz 
do EU, pokud jde o snížení používání 
chemických pesticidů a přípravků na 
ochranu rostlin a nástrojů na ochranu 
rostlin, jaké platí u výrobků pocházejících 
z EU, aby evropští zemědělci nebyli 
znevýhodňováni;

Or. fi

Pozměňovací návrh 294
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby usnadnila a 
urychlila povolovací postupy pro 
přípravky na ochranu rostlin, jako jsou 
biopesticidy, které mohou být skutečnou 
alternativou k chemickým pesticidům;
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Or. es

Pozměňovací návrh 295
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. konstatuje, že tradiční a zastaralý 
přístup založený na chemických 
pesticidech je chybný, protože je 
biologicky nevyhnutelné, že druhy 
škodlivých organismů, které se ze své 
podstaty rychle množí, si rychle vyvíjejí 
rezistenci vůči účinné látce, což vede k 
tomu, že dochází k závodům v chemické 
oblasti, v nichž zemědělci a biologická 
rozmanitost značně ztrácejí; dále 
konstatuje, že rezistence roste a za 
poslední desetiletí ještě více snížila 
účinnost používání pesticidů v důsledku 
systematického a opakovaného používání 
příliš velkého množství přípravků v příliš 
velkých oblastech;
konstatuje, že aby se zabránilo ztrátě 
biologické rozmanitosti a odolnosti 
škůdců, je třeba dodržovat hierarchii 
opatření v souladu s osmi zásadami 
integrované ochrany rostlin uvedenými v 
příloze III směrnice 2009/128/ES o 
udržitelném používání pesticidů, v jejímž 
rámci jsou chemické pesticidy používány 
jako poslední možnost po řadě postupů, 
které jsou alternativami chemických 
pesticidů a jimiž se předchází použití 
pesticidů na celá pole nebo celou krajinu, 
jež vede k vyhlazení celých ekologických 
společenství utvářejících biologickou 
rozmanitost v zemědělství:
a) strukturální kontrola nebo kontrola 
kultur: zabraňuje rozsáhlým 
monokulturám, které přitahují pouze 
škůdce; používání menších, rozmanitých 
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pozemků s využitím delšího střídání plodin 
s cílem dosáhnout rozpadu reprodukčních 
cyklů škůdců; biologicky rozmanitá 
výsadba, např. multikulturní výsadba 
(polykulturní výsadba), výsev krycích 
plodin, techniky ponechání ladem atd.;
b) fyzická a mechanická kontrola: mělká 
orba, mimo jiné za účelem nenarušení 
semenného ložiska plevele, upravené 
stroje opatřené pružinou pro plevel mezi 
řadami a uvnitř nich, tak jak se používá v 
ekologickém zemědělství, pletí pomocí 
plamene či páry atd.;
c) biologická kontrola: podpora nebo 
zavádění přirozených predátorů, včetně 
ptáků, hmyzu, včetně parazitoidů, 
háďátek, hub atd.; v systému bohatém na 
druhy budou automaticky regulovat 
populace škůdců, protože žádný druh se 
nestane dominantní; prospěšné druhy lze 
začlenit do systému využívajícího 
ekologickou infrastrukturu, jako jsou 
pásma divoce rostoucích květin (GAEC 
9/ALE, Ekologické systémy nebo 
agroenvironmentální opatření v oblasti 
rozvoje venkova);
d) pesticidy představující nízké riziko nebo 
přírodní produkty, které jsou používány 
střídmě a cíleně na místa a časy výskytu 
škůdce (např. pesticidy uvedené v příloze 
nařízení o ekologické produkci);
e) v krajním případě chemické pesticidy, 
používané střídmě a cíleně na výskyt 
škůdců, přičemž nikdy se nepoužívají 
plošné aplikace; budou-li předchozí kroky 
dodržovány, potřeba těchto pesticidů se 
výrazně sníží;
to je v souladu se zásadou „mnoho 
drobných opatření“, která se uplatňuje v 
agroekologických přístupech, které se 
opírají o budování funkční biologické 
rozmanitosti a prospěšné druhy pro 
regulaci populací škodlivých organismů, a 
nikoli o pravidelné používání chemických 
„bomb“, které ve skutečnosti činí systém 
náchylnějším k následnému napadení 



PE663.370v01-00 182/207 AM\1222864CS.docx

CS

škůdci;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že nadměrné 
používání hnojiv je zdrojem znečištění 
ovzduší, půdy a vody a dopadů na klima, 
což má negativní dopad na biologickou 
rozmanitost; připomíná, že živiny jsou 
zásadní pro zemědělskou produkci a pro 
udržování zdravé půdy; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve svých strategických 
plánech předložily opatření na podporu 
účinného hospodaření s živinami a 
oběhovosti živin a aby důrazně 
podporovaly vzdělávání osob poskytujících 
poradenské služby zemědělským 
podnikům a zemědělcům; zdůrazňuje, že 
lepší hospodaření s živinami má jak 
hospodářský, tak environmentální přínos;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Carmen Avram, Isabel 
Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
vhodný regulační rámec s cílem urychlit 
přijímání nových řešení v oblasti zdraví 
rostlin, včetně přípravků na ochranu 
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rostlin s nižším dopadem, jako jsou látky 
představující nízké riziko nebo biologická 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. vítá kroky k vytvoření budoucnosti 
bez toxických látek, a vyzývá proto ke 
snížení používání pesticidů do roku 2030 
o 70 %; vítá prozatímní cíle snížení 
používání pesticidů o 30–50 % do roku 
2025,
s cílem postupně ukončit používání 
chemických pesticidů do roku 2035, jak 
požaduje evropská občanská iniciativa1a;
_________________
1a Evropská občanská iniciativa s názvem 
„Zachraňte včely a zemědělce! Začněme 
se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám 
a nenarušuje zdravé životní prostředí“, 
https://europa.eu/citizens-
initiative/initiatives/details/2019/000016_c
s

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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9d. zdůrazňuje úlohu, kterou hrají 
prospěšné druhy v zemědělském 
ekosystému, zejména v oblasti ochrany 
proti škůdcům, ale také opylování, 
ochrany rostlin a půdy atd., a že hlavní 
zemědělské ekosystémy jsou v důsledku 
používání pesticidů obvykle chudé na 
druhy přirozených predátorů, což 
zemědělce uzavírá do cyklu zvyšování 
používání pesticidů; bere na vědomí 
ekonomické a environmentální přínosy 
zrušení tohoto cyklu závislosti na vstupech 
pomocí agroekologických technik a 
potřebu sdílení znalostí, zejména výměny 
mezi partnery na trhu, a odborné 
přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9e. konstatuje, že rozšířené a 
systémové používání širokospektrálních 
pesticidů, zejména na celé pole nebo na 
celou krajinu, oslabuje populace 
prospěšných druhů, jakož i zamýšlené 
cílové druhy škůdců; agroekosystém je tak 
náchylný k dalšímu útoku škůdců, buď ze 
strany stejného nebo jiného druhu 
škůdce, s nímž by se prospěšní predátoři 
jinak mohli vypořádat;
konstatuje rovněž, že kromě insekticidů, 
které mají tento populační dopad na 
prospěšné druhy, poškozuje rozsáhlé 
používání širokospektrálních herbicidů, 
jako je glyfosát, i tyto hmyzí predátory, 
neboť i oni jsou pro svou obživu závislí na 
pylu z divoce rostoucích květin na poli a 
mezích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 301
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9f. konstatuje, že správná volba divoce 
rostoucích květin může přilákat a 
zachovat hmyzí predátory a parazitoidy 
pro přímý užitek zemědělce (a jeho 
sousedů), a to kromě větších služeb 
opylování poskytovaných hmyzem; studie 
ukazují nárůst výnosů až o jednu 
třetinu1a, a zemědělci tento postup při 
těchto pokusech na poli shledali tak 
úspěšným, že stále učí své kolegy, aby je 
napodobovali, a to i po skončení projektu 
vědecké studie;
bere na vědomí dopad systematického 
používání herbicidů na úrovni pole nebo 
krajiny na opylovače, a to nejen kvůli 
potenciální přímé toxicitě, ale také proto, 
že se z krajiny odstraní zdroje nektaru a 
pylu, které poskytují divoce rostoucí 
květiny na polích a mezích;
_________________
1a  Publikace Waeckerya a kol. (2017) 
ukazuje zvýšení výnosů u pšenice o 12 %, 
u hrachu o 24 % a u mrkve o 34 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 g (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9g. bere na vědomí úsilí subjektů s 
obchodními zájmy v odvětví vstupů, aby 
zůstala zachována závislost zemědělců na 
jejich produktech, a to s využitím 
pseudovědeckých a nevědeckých, 
nepřezkoumaných „studií“ financovaných 
průmyslem; naléhavě vyzývá k tomu, aby 
se subjekty držely důkazů založených na 
faktech a  vědeckých a vzájemně 
ověřovaných poznatků, které ukazují 
mimo jiné, že:
a) ziskovost agroekologických systémů 
může být větší než u konvenčních systémů 
(meta-studie mnoha příkladů3a;
b) ačkoli výnos samotný neurčuje příjmy 
zemědělských podniků a může kolísat až o 
10–20 % i v relativně stabilních letech, 
jsou při uplatnění správných 
agroekologických postupů a alternativ ke 
konvenčním chemickým pesticidům již 
možná výrazná omezení používání 
pesticidů, aniž by došlo ke ztrátě výnosů3b;
c) četné studie ukazují, že používání 
pesticidů může být sníženo o 30–95 % s 
nulovým účinkem na výnos, což ukazuje, 
že v současné době jsou tyto pesticidy 
velmi nadužívány3c, a to ukazuje, že 
většina přípravků na ochranu rostlin je 
zbytečná a zemědělci plýtvají svými 
penězi, zatímco vedlejší škody mají značný 
dopad na biologickou rozmanitost;
d) využitím orné půdy k vytvoření 
ekologických infrastruktur bohatých na 
biologickou rozmanitost jsou funkce 
ekosystému, jako je opylování a ochrana 
proti škůdcům, podpořeny prospěšnými 
druhy, čímž se zvyšuje výnos a 
produktivita celého systému3d;
e) kombinací opatření na snížení množství 
pesticidů, např. integrované ochrany 
rostlin, se vzájemnými fondy jsou 
zemědělci pojištěni proti riziku napadení 
škůdci, přičemž se zlepší zavádění 
opatření ke snížení výskytu škůdců3e;
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_________________
3a J.D. van der Ploeg a kol., 2019. „The 
economic potential of agroecology: 
Empirical evidence from Europe“ 
(Hospodářský potenciál agroekologie: 
Empirické důkazy z Evropy"), Journal of 
rural Studies, 
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.
003
3b 1) Tamburini a kol., 2020. 
„Agricultural diversification promotes 
multiple ecosystem services without 
compromising yield.“ (Zemědělská 
diverzifikace podporuje mnoho 
ekosystémových služeb, aniž by byl 
ohrožen výnos.) Science Advances;. 2) 
Jacquet a kol., 2011; 3) Lechenet a kol., 
2017.
3c Až -95 % chemických přípravků na 
ochranu rostlin: 1) Furlan a kol., 2016. 
„Risk assessment of maize damage by 
wireworms (Coleoptera: Elateridae) as the 
first step in implementing IPM and in 
reducing the environmental impact of soil 
insecticides.“ (Posouzení rizika poškození 
kukuřice červy Elateridae jako první krok 
při provádění integrované ochrany rostlin 
a při snižování dopadu insekticidů na 
životní prostředí.) Environ Sci Pollut Res, 
24:236-251; a 2) Furlan a kol., 2017. 
„Risk assessment of soil-pest damage to 
grain maize in Europe within the 
framework of IPM“ (Hodnocení rizika 
škod způsobených na zrnové kukuřici v 
Evropě v rámci integrované ochrany 
rostlin). Crop Protection, 97: 52-59. (3). -
30 % chemických přípravků na ochranu 
rostlin: Lechenet a kol., 2017. „Reducing 
pesticide use while preserving crop 
productivity and profitability on arable 
farms“ (Snížení používání pesticidů při 
současném zachování produktivity a 
ziskovosti plodin v zemědělských 
podnicích hospodařících na orné půdě). 
Nature Plants 3, 17008; 4. -42% 
přípravků na ochranu rostlin:. Jacquet a 
kol., 2011. „An economic analysis of the 
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possibility of reducing pesticides in 
French field crops.“ (Hospodářská 
analýza možnosti omezení používání 
pesticidů ve francouzských polních 
plodinách). Ecological economics, 70(9), 
1638-1648. (5). Nizozemská meta-
studie/přezkum udávající až 90 % 
chemických přípravků na ochranu 
rostlin: Bianchi a kol., 2013, 
„Opportunities and limitations for 
functional agrobiodiversity in the 
European context“ (Příležitosti a omezení 
funkční zemědělské biologické 
rozmanitosti v evropském kontextu). 
Environmental Science & Policy, 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1462901112002523; NB 4 z 6 let, kde u 
brambor a pšenice nejsou zapotřebí žádné 
chemické insekticidy, Van Rijn a kol., 
2011, -80 % insekticidů po dobu až 15 let 
u brambor a pšenice (6). Skevas, T., & 
Lansink, A. O. (2014). Snižování 
používání pesticidů a dopadu pesticidů 
prostřednictvím růstu produktivity: případ 
nizozemského zemědělství na orné půdě. 
Journal of agricultural economics, 65(1), 
191-211. (7). Přezkum alternativ ke 
glyfosátu ze strany výboru INRA 
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-
les-decisions/Etudes/Toutes-les-
actualites/Usages-et-alternatives-au-
glyphosate 
3d AGRI-EIP (GŘ AGRI, 2017) Wäckers a 
kol. 2017, citace: Wäckers, F.L., van Rijn, 
P.C.J. (2012). „Pick and Mix: selecting 
flowering plants to meet requirements of 
target biological control insects“ (Vyber a 
smíchej: výběr kvetoucích rostlin pro 
splnění požadavků cílového biologického 
kontrolního hmyzu): Biodiversity and 
Insect Pests, G. Gurr (ed) Wiley 
Blackwell, s. 139-165; Campbell a kol. 
(2012) „Realizing multiple ecosystem 
services based on the response of three 
beneficial insect groups to floral traits 
and trait diversity.“ (Vytvoření více 
ekosystémových služeb založených na 
reakci tří prospěšných skupin hmyzu na 
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květové znaky a rozmanitost znaků): Basic 
and Applied Ecology 13:363- 370; Olson, 
D., Wäckers, F.L. (2007). „Management 
of field margins to maximize multiple 
ecological services.“ (Řízení rozpětí v 
terénu za účelem maximalizace 
mnohonásobných ekologických služeb.) 
The Journal of Applied Ecology 44:13-21;
3e Furlan a kol., 2014. Difesa integrata del 
mais: come applicarla in campo. 
L'Informatore Agrario, 9, Supplemento 
Difesa delle Colture, 11-14. Furlan a kol., 
2011. Difesa integrata del mais: come 
effettuarla nelle prime fasi. L'Informatore 
Agrario, 7, Supplemento Difesa delle 
Colture: 15 – 19. Ferro G., Furlan L. 
(2012) Mais: strategie a confronto per 
contenere gli elateridi, 42, L’Informatore 
Agrario, 42, Supplemento Difesa delle 
Colture: 63 – 67.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9h. bere na vědomí, že regulační 
rámec nezohledňuje nevyhnutelné 
nezamýšlené dopady pesticidů, včetně 
vzdušného a vodního driftu, odolnosti v 
půdě a širších dopadů na ekosystémy, 
zejména na opylovače a další hmyz 
přínosný pro zemědělství, jako jsou 
predátoři škůdců; bere na vědomí soubor 
dat za posledních 27 let ilustrující „hmyzí 
Armageddon“1a, kvůli němuž v Německu 
regionálně vyhynulo 75 % okřídleného 
hmyzu, dokonce i v přírodních 
rezervacích, kde nebyly žádné pesticidy 
přímo použity pro zemědělské účely;



PE663.370v01-00 190/207 AM\1222864CS.docx

CS

_________________
1a „More than 75 percent decline over 27 
years in total flying insect biomass in 
protected areas“, (Více než 75 procent 
úbytku celkové létající hmyzí biomasy za 
27 let v chráněných oblastech), Hallmann 
a kol., 2017. 
http://journals.plos.org/plosone/article?id
=10.1371/journal.pone.0185809 

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

10. důrazně upozorňuje v zájmu 
dlouhodobého celosvětového a 
kontinentálního potravinového 
zabezpečení, že zemědělská produkce se 
stále více soustřeďuje na několik 
zemědělských plodin, a v jejich rámci 
odrůd a genotypů, s malou genetickou 
různorodostí; zdůrazňuje, že zachování 
genetické rozmanitosti ve všech jejích 
složkách je klíčové pro podporu 
rozmanitosti a bohatství zemědělských 
ekosystémů a pro ochranu místních 
genetických zdrojů, zejména jako zásobník 
řešení, která pomohou při zvládání 
environmentálních výzev, které máme před 
sebou.

poukazuje na význam zachování kultivarů 
a původních odrůd, zejména proto, že 
mohou prosperovat za horších než 
optimálních podmínek; dále konstatuje, že 
ačkoli semenné banky a úložiště jsou 
oprávněné, je nákladově nejefektivnější 
způsob zachování těchto genů a rysů v 
terénu; takové participativní šlechtění, 
např. úspora osiva a sdílení osiva, 
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umožňuje rychlé a levné šlechtění/vývoj 
domestikovaných druhů v souvislosti s 
výzvami, jako je změna klimatu, 
nedostatek vody nebo příliš mnoho vody, 
kde si zemědělské komunity nadále drží 
kontrolu procesu výběru, a zajistí rysy 
přizpůsobené měnícím se místním 
podmínkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Michal Wiezik, Maria Noichl, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou; vítá 
skutečnost, že Komise zvažuje1a revizi 
pravidel pro uvádění tradičních odrůd 
plodin na trh s cílem přispět k jejich 
zachování a udržitelnému využívání, a 
dále její záměr přijmout opatření k 
usnadnění registrace odrůd osiva, a to i 
pro ekologické zemědělství, a k zajištění 
snadnějšího přístupu tradičních a místně 
přizpůsobených odrůd na trh.
_________________
1a Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030.

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev a výzev v oblasti zabezpečení 
potravin, které máme před sebou; 
připomíná, že dosažení účinných výsledků 
vyžaduje investice jak do nových 
šlechtitelských postupů, tak do používání 
původních odrůd.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů, 
které navíc vlastní několik málo 
semenářských společností, a že patenty 
čím dál více ztěžují volné používání 
semen; zdůrazňuje, že zachování genetické 
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ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

Or. de

Pozměňovací návrh 308
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

10. zdůrazňuje, že soustředění 
zemědělské produkce na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů je 
vedena poptávkou na trhu; zdůrazňuje, že 
zachování genetické rozmanitosti ve všech 
jejích složkách je klíčové pro podporu 
rozmanitosti a bohatství zemědělských 
ekosystémů a pro ochranu místních 
genetických zdrojů, zejména jako zásobník 
řešení, která pomohou při zvládání 
environmentálních výzev, které máme před 
sebou.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
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zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

uznává, že preference spotřebitelů přispěly 
ke snížení biologické rozmanitosti1a; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

_________________
1a Většina spotřebitelů nebude například 
kupovat bílou mrkev, pokud je červená 
mrkev zdravější, což de facto přispěje k 
menší biologické rozmanitosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Balázs Hidvéghi

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

10. poukazuje na to, že zemědělská 
produkce se stále více soustřeďuje na 
omezený počet zemědělských plodin, 
odrůd a genotypů; zdůrazňuje, že 
zachování genetické rozmanitosti ve všech 
jejích složkách je klíčové pro podporu 
rozmanitosti a bohatství zemědělských 
ekosystémů a pro ochranu místních 
genetických zdrojů, zejména jako zásobník 
řešení, která pomohou při zvládání 
environmentálních výzev, které máme před 
sebou; ochrana biologické rozmanitosti by 
neměla znamenat zvýšené využívání 
GMO.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
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Simone Schmiedtbauer, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Marlene Mortler, Annie 
Schreijer-Pierik, Christine Schneider

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se v důsledku 
poptávky na trhu stále více soustřeďuje na 
omezený počet zemědělských plodin, 
odrůd a genotypů; zdůrazňuje, že 
zachování genetické rozmanitosti ve všech 
jejích složkách je klíčové pro podporu 
rozmanitosti a bohatství zemědělských 
ekosystémů a pro ochranu místních 
genetických zdrojů, zejména jako zásobník 
řešení, která pomohou při zvládání 
environmentálních výzev, které máme před 
sebou.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

10. zdůrazňuje skutečnost, že 
zemědělská produkce se v posledních 
desetiletích soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu původních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník možných řešení, 
která pomohou při zvládání výzev, které 
máme před sebou.

Or. it
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Pozměňovací návrh 313
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních a 
klimatických výzev, které máme před 
sebou.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad tím, že 
zemědělská produkce se stále více 
soustřeďuje na omezený počet 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
zdůrazňuje, že zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.

10. uznává skutečnost, že evropská 
zemědělská produkce dlouhodobě 
poskytuje určitý počet zemědělských 
plodin, odrůd a genotypů; zdůrazňuje, že 
další posilování a zachování genetické 
rozmanitosti ve všech jejích složkách je 
klíčové pro podporu rozmanitosti a 
bohatství zemědělských ekosystémů a pro 
ochranu místních genetických zdrojů, 
zejména jako zásobník řešení, která 
pomohou při zvládání environmentálních 
výzev, které máme před sebou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 315
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. uznává původní závěr Komise, 
podle něhož by mělo být pro splnění 
potřeb strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, včetně investičních priorit 
pro soustavu Natura 2000 a zelené 
infrastruktury, uvolněno nejméně 20 
miliard EUR ročně na výdaje na přírodu; 
zdůrazňuje, že je důležité mobilizovat 
veřejné a soukromé finanční prostředky a 
posílit politické nástroje a ekonomické 
pobídky na evropské a vnitrostátní úrovni 
s cílem vybudovat hospodářství, které 
bude zachovávat biologickou rozmanitost 
a chránit ekosystémy; zdůrazňuje, že 
významná část výdajů z rozpočtu EU a 
nástroje Next Generation EU by měla být 
investována do biologické rozmanitosti a 
do přírodních řešení podporujících 
biologickou rozmanitost; připomíná, že 
7,5 % ročních výdajů v rámci VFR v roce 
2024 a 10 % ročních výdajů v letech 2026 
a 2027 bude vyčleněno na cíle v oblasti 
biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že v Evropské unii se 
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zvyšuje populace řady původních druhů 
živočichů, jež jsou zastoupeny v prvcích 
regionálních stanovišť nebo jež jsou 
předmětem tradičního živobytí místních 
komunit a nedílnými aspekty biologické 
rozmanitosti daného regionu, členského 
státu a EU; připomíná, že Program 
rozvoje venkova na období 2014–2020 
stanoví zvláštní opatření zaměřená na 
zachování a ochranu těchto druhů; vyzývá 
členské státy, aby tato opatření nadále 
prosazovaly v rámci nové SZP; je 
znepokojen tím, že nákazy, jako je africký 
mor prasat, ohrožují vyhynutí některých 
druhů, jako je například 
východobalkánské prase; vyzývá členské 
státy, aby zavedly včasná opatření a 
vyčlenily zdroje s cílem zabránit ztrátě této 
biologické rozmanitosti;

Or. bg

Pozměňovací návrh 317
Isabel Carvalhais, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, 
Marc Tarabella, Paolo De Castro, Eric Andrieu, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. upozorňuje na skutečnost, že u 
trvalých plodin, jako jsou tradiční 
evropské vinné odrůdy Vitis vinifera, 
dochází ke ztrátě rozmanitosti také v 
důsledku ztráty genetické rozmanitosti 
samotných odrůd; vyjadřuje politování 
nad tím, že vegetativní rozmnožovací 
systémy EU jsou navrženy tak, aby 
nepodporovaly zachování biologické 
rozmanitosti v rámci odrůd; vyzývá 
Komisi, aby podporovala změny právních 
předpisů EU v oblasti regulace 
vegetativního rozmnožování a aby 
povzbuzovala k ochraně genetické 
rozmanitosti tradičních evropských odrůd 
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„na farmě“.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen 
Avram, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
ambiciózní, vhodné a obnovené předpisy a 
plány, které zabrání pronikání invazních 
druhů na různá evropská území a do moří 
prostřednictvím komplexních protokolů, s 
cílem zabránit vstupu rostlinných i 
živočišných druhů, jež mohou mít 
významný negativní dopad na biologickou 
rozmanitost, ale také na zemědělství a 
rybolov, což povede k velkým 
hospodářským ztrátám, včetně návrhu 
směrů činnosti pro regulaci invazních 
druhů a dopadů, které mohou mít tyto 
druhy v různých ekosystémech a 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. v této souvislosti konstatuje, že 
přístupy k zemědělství založené na vysoké 
biologické rozmanitosti a vysoké genetické 
rozmanitosti, jako je agroekologie, jsou 
účinným způsobem šíření rizika neúrody 



PE663.370v01-00 200/207 AM\1222864CS.docx

CS

nebo napadení škůdci, neboť klony a 
velmi podobné fenotypy jsou stejně 
náchylné ke stejným otřesům a tlakům, 
jako jsou škůdci a choroby, zejména v 
jednotné a monokulturní krajině, jež se 
často v zemědělství vyskytují; příkladem je 
napadení monokultur geneticky 
modifikovaných klonů olivovníků bakterií 
Xylella fastidiosa.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že aby se zvýšilo přijetí 
většího množství chráněných oblastí mezi 
dotčenými zúčastněnými stranami, měly 
by být upřednostňovány pozitivní pobídky 
a dobrovolné participativní procesy 
určování zdola nahoru a další účinná 
ochranná opatření; pro určené oblasti 
musí být navržena vhodná kompenzační 
opatření, jakož i opatření pro ochranu a 
zachování a opatření pro kompenzaci 
nižších příjmů v důsledku zvýšených 
výrobních nákladů; financování musí 
dosáhnout k dotčeným zemědělcům a 
vlastníkům lesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh



AM\1222864CS.docx 201/207 PE663.370v01-00

CS

10a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
každý cíl týkající se neprodukční 
zemědělské plochy, neprodukčních 
krajinných prvků a chráněných oblastí 
bude dostatečně flexibilní, aby mohl být 
prováděn podle přesných podmínek a 
možností každého členského státu a aby 
respektoval práva zemědělců, rybářů a 
vlastníků půdy a lesů, přičemž je třeba 
zachovat přísnou ochranu jakožto 
dobrovolnou možnost pro vlastníky půdy a 
lesů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 322
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. vítá plán Komise na vytvoření nové 
strategie pro ochranu půdy za účelem 
ochrany a udržitelného využívání půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že aby se zvýšilo 
uznávání chráněných oblastí mezi 
příslušnými zúčastněnými stranami, měly 
by být na všech úrovních veřejné správy 
upřednostňovány pozitivní pobídky a 
dobrovolné procesy participativního 
určování zdola nahoru a „další účinná 
opatření na ochranu jednotlivých území“; 
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zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
mnohem vhodnější kompenzační opatření 
pro určené oblasti, opatření pro ochranu 
a zachování a snížení příjmů v důsledku 
vyšších výrobních nákladů; zdůrazňuje, že 
kompenzace musí účinně dosáhnout k 
postiženým zemědělcům a vlastníkům 
lesů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 324
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že je třeba, aby se 
ochrana a obnova přírody a biologické 
rozmanitosti staly prioritami investičního 
plánu Zelené dohody pro Evropu; 
poukazuje na skutečnost, že uplatňování 
zásady nezpůsobovat škodu má zásadní 
význam pro to, aby se zabránilo 
negativním dopadům programů 
hospodářské podpory na biologickou 
rozmanitost a aby se zajistilo, že 
ekonomické investice budou pokud možno 
přispívat k zachování a obnově biologické 
rozmanitosti; zdůrazňuje, že taxonomie 
EU udržitelného financování má podle 
očekávání nasměrovat investice směrem k 
zelenému oživení, mimo jiné 
prostřednictvím podpory investic šetrných 
k biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
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Bod 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že opouštění 
zemědělských ploch se týká 10 až 50 % 
zemědělské půdy EU, což způsobuje ztrátu 
tradiční krajiny, zvyšuje riziko eroze půdy 
a zhoršuje stanoviště mnoha druhů 
žijících na zemědělské půdě; připomíná 
zásadní úlohu opatření pro oblasti s 
přírodními omezeními, pokud jde o 
předcházení opouštění půdy a zachování 
obhospodařování člověkem v těchto 
oblastech, ale také pokud jde o prevenci 
lesních požárů a ochranu specifických 
ekosystémů a přírodních zdrojů, jako jsou 
zemědělské oblasti s vysokou přírodní 
hodnotou.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že změny ve využívání 
půdy, rozšiřování a zintenzivnění 
zemědělství a neudržitelný obchod s volně 
žijícími živočichy a jejich konzumace jsou 
klíčovými hnacími silami ztráty biologické 
rozmanitosti a posilují kontakty mezi 
volně žijícími a planě rostoucími druhy, 
zemědělskými zvířaty, patogeny a lidmi, 
což vytváří podmínky pro nově se 
objevující infekční choroby.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
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Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje zásadní úlohu 
zemědělských poradenských systémů při 
šíření inovací a znalostí, podpoře výměny 
zkušeností a podpoře praktických ukázek, 
zejména prostřednictvím práce na místní 
úrovni s cílem lépe se přizpůsobit 
specifické realitě v praxi; vyzývá členské 
státy, aby zemědělcům poskytovaly 
komplexní poradenství ohledně zavádění 
systémů produkce a postupů řízení 
podporujících biologickou rozmanitost na 
zemědělské půdě.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10c. konstatuje, že produkce kožešin, 
která znamená koncentraci tisíců 
nedomestikovaných zvířat podobného 
genotypu v těsné vzájemné blízkosti za 
chronicky stresových podmínek, může 
významně ohrozit dobré životní podmínky 
zvířat a zvýšit jejich náchylnost k 
infekčním onemocněním, včetně zoonóz, 
jak tomu bylo v případě onemocnění 
COVID-19 u norka.

Or. en
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Pozměňovací návrh 329
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
obchodní modely odměňováním 
zemědělců, pěstitelů, rybářů a vlastníků 
dalších ploch a uživatelů za ekosystémové 
služby, které poskytují;

Or. nl

Pozměňovací návrh 330
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 10 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10c. uznává, že je důležité sledovat 
ekonomické nástroje relevantní pro 
biologickou rozmanitost a finanční 
prostředky, které vytvářejí, a zavést 
soustavné a srovnatelné sledování 
financování a podávání zpráv ve všech 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 10 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10d. zdůrazňuje, že výzkum a inovace 
jsou klíčovými hnacími silami při 
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urychlení přechodu na udržitelné 
potravinové systémy, zejména 
prostřednictvím poskytování pokročilých 
znalostí, které zemědělcům umožní 
produkovat potraviny s menšími vstupy a 
zvýšit poskytování ekosystémových služeb 
a zároveň podporovat udržitelný sociální a 
hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že je 
třeba vyvinout zvláštní úsilí v oblasti 
šíření a výměny znalostí s cílem zajistit 
širší a inkluzivní zavádění ze strany 
zemědělců.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Anna Deparnay-Grunenberg
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10d. připomíná, že norek americký byl 
označen za vysoce invazní nepůvodní 
druh, který významně přispívá k úbytku 
původní biologické rozmanitosti v Evropě, 
ale že stále nebyl zařazen na unijní 
seznam invazních nepůvodních druhů s 
významným dopadem na Unii; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly 
rizika, která pro veřejné zdraví a 
biologickou rozmanitost představuje 
pokračující existence kožešinových farem, 
což je odvětví, které není nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 10 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10d. vítá závazky Komise zajistit plné 
provádění a prosazování ustanovení o 
biologické rozmanitosti ve všech 
obchodních dohodách, jakož i lépe 
posoudit dopad obchodních dohod na 
biologickou rozmanitost, a to 
prostřednictvím návazných opatření 
posilujících ustanovení o biologické 
rozmanitosti v nových i stávajících 
dohodách, které jsou v příslušných 
případech aktualizovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 10 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10e. domnívá se, že digitální 
technologie mohou evropským 
zemědělcům pomoci zajistit bezpečné a 
kvalitní potraviny a zároveň přispět k 
zachování biologické rozmanitosti a 
minimalizaci dopadu zemědělství na 
životní prostředí; zdůrazňuje, že je třeba 
pracovat na zajištění toho, aby všichni 
mohli využívat možností digitalizace, a to 
zlepšováním propojení sítí ve venkovských 
oblastech a usnadněním zavádění 
digitálního zemědělství inkluzivním 
způsobem, prostřednictvím odborné 
přípravy a rozšíření poskytování poradní 
činnosti, jež zohlední kulturu a specifické 
podmínky zemědělců;

Or. en


