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Pozměňovací návrh 1
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. domnívá se, že absolutní prioritou 
SZP by mělo být zajištění potravin v celé 
EU, čehož nelze dosáhnout na místní 
nebo regionální úrovni;

Or. pl

Pozměňovací návrh 2
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. plně chápe potřebu transformovat 
evropské zemědělství a posunout jej 
směrem k produkci, která bude šetrnější k 
životnímu prostředí; je však hluboce 
znepokojen tím, že ambiciózní cíle 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
biologická rozmanitost 2030, jakož i 
rozšířená podmíněnost přímých plateb v 
rámci prvního pilíře SZP - vzhledem k 
neexistenci posouzení dopadů - spolu s 
výrazným snížením rozpočtu SZP v 
příštím finančním výhledu SZP 
představují obrovská rizika pro základní 
příjmy zejména malých zemědělských 
podniků a pro celosvětový objem 
zemědělské produkce v EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 3
Krzysztof Jurgiel
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Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. v této souvislosti konstatuje, že 
zemědělská produkce EU, která podléhá 
novým požadavkům v oblasti životního 
prostředí, klimatu a dobrých životních 
podmínek zvířat, nemusí být schopna 
odolávat hospodářské soutěži na volném 
trhu s produkty ze třetích zemí, jejichž 
výrobci nejsou stejnou měrou zatíženi 
výrobními požadavky a často mohou 
nabízet dumpingové prodejní ceny; 
zdůrazňuje proto, že stanovení nových 
ambiciózních cílů pro odvětví zemědělství 
v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů, používání hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin musí předcházet 
provádění vhodných investic a 
technologií, které zajistí stabilitu a 
kontinuitu zemědělské výroby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 4
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v kontextu 
prudkého hospodářského útlumu zůstal 
obchod EU se zemědělsko-potravinářskými 
produkty v průběhu roku 2020 v zásadě 
stabilní, jak pokud jde o vývoz, tak i 
dovoz, a to z velké části díky 
maximálnímu úsilí zemědělců; zdůrazňuje 
skutečnost, že roční přebytek obchodu 
Unie se zemědělsko-potravinářskými 
produkty přesáhl 60 miliard EUR; 
připomíná v této souvislosti, že 
zemědělství a zemědělsko-potravinářské 

1. zdůrazňuje, že v souvislosti se 
závažnou hospodářskou recesí spolu s 
nejistotou vzniklou po brexitu a 
nespravedlivými cly uvalenými USA na 
některé evropské potravinářské výrobky je 
třeba zdůraznit, že navzdory těmto obtížím 
zůstal obchod EU se zemědělsko-
potravinářskými produkty po celý rok 2020 
víceméně stabilní, aniž by byl vyloučen 
kanál HORECA, a to jak na vývoz, tak na 
dovoz, a to především díky značnému úsilí 
zemědělců a celého potravinového řetězce; 



AM\1228880CS.docx 5/61 PE691.305v01-00

CS

odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek 
obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; připomíná v této souvislosti, 
že zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 v zásadě stabilní, jak 
pokud jde o vývoz, tak i dovoz, a to z velké 
části díky maximálnímu úsilí zemědělců; 
zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek 
obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; připomíná v této souvislosti, 
že zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 v zásadě stabilní, jak 
pokud jde o vývoz, tak i dovoz, a to z velké 
části díky maximálnímu úsilí zemědělců; 
zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek 
obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; připomíná v této souvislosti, 
že zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU; V 
této souvislosti vyzývá členské státy, aby 
věnovaly soudržné a konzistentní 
prostředky z evropských fondů na 
podporu oživení (Next Generation EU) 
primárnímu sektoru.

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Benoît Lutgen

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 v zásadě stabilní, jak 
pokud jde o vývoz, tak i dovoz, a to z velké 
části díky maximálnímu úsilí zemědělců; 
zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek 
obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; připomíná v této souvislosti, 
že zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského propadu se obchod EU se 
zemědělsko-potravinářskými produkty 
obecně vyznačuje svou celkovou stabilitou 
v průběhu roku 2020, pokud jde o vývoz i 
dovoz, a to především díky 
pozoruhodnému úsilí zemědělců; 
zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek 
obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; konstatuje však, že tato čísla 
se v jednotlivých členských státech a 
odvětvích značně liší; připomíná v této 
souvislosti, že zemědělství a zemědělsko-
potravinářské odvětví jsou klíčovými 
hnacími silami vývozu a hospodářského 
oživení EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 v zásadě stabilní, jak 
pokud jde o vývoz, tak i dovoz, a to z 
velké části díky maximálnímu úsilí 
zemědělců; zdůrazňuje skutečnost, že roční 
přebytek obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; připomíná v této souvislosti, 
že zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 celkově víceméně 
stabilní, a to jak pro vývoz, tak pro dovoz, 
a to z velké části díky maximálnímu úsilí 
zemědělců; zdůrazňuje skutečnost, že roční 
přebytek obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; konstatuje však, že tyto 
údaje se v jednotlivých členských státech 
a odvětvích velmi liší; připomíná v této 
souvislosti, že zemědělství a zemědělsko-
potravinářské odvětví jsou klíčovými 
hnacími silami vývozu a hospodářského 
oživení EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 v zásadě stabilní, jak 
pokud jde o vývoz, tak i dovoz, a to z velké 
části díky maximálnímu úsilí zemědělců; 
zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek 
obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; připomíná v této souvislosti, 
že zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 v zásadě stabilní, jak 
pokud jde o vývoz, tak i dovoz, a to z velké 
části díky maximálnímu úsilí zemědělců; 
zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek 
obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; v této souvislosti připomíná, 
že zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou dvěma hnacími odvětvími pro 
vývoz z EU a pro hospodářské oživení EU 
a že EU je největším světovým 
zemědělským obchodníkem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Elsi Katainen, Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 v zásadě stabilní, jak 
pokud jde o vývoz, tak i dovoz, a to z velké 
části díky maximálnímu úsilí zemědělců; 
zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek 
obchodu Unie se zemědělsko-

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 výrazně stabilní jak u 
vývozu, tak u dovozu, a to především díky 
maximálnímu úsilí zemědělců a 
hospodářských subjektů v zemědělsko-
potravinovém řetězci, zdůrazňuje, že roční 
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potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; připomíná v této souvislosti, 
že zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

přebytek obchodu se zemědělsko-
potravinářskými produkty Unie překročil 
60 miliard EUR a v této souvislosti 
připomíná, že zemědělství a zemědělsko-
potravinářské odvětví jsou klíčovými 
hybateli vývozu EU a hospodářského 
oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 v zásadě stabilní, jak 
pokud jde o vývoz, tak i dovoz, a to z velké 
části díky maximálnímu úsilí zemědělců; 
zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek 
obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; připomíná v této souvislosti, 
že zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
hospodářského propadu, který byl rovněž 
způsoben onemocněním COVID 19, zůstal 
obchod EU se zemědělsko-potravinářskými 
produkty v roce 2020 víceméně stabilní, 
pokud jde o vývoz i dovoz, a to především 
díky úsilí zemědělců; zdůrazňuje 
skutečnost, že roční přebytek obchodu 
Unie se zemědělsko-potravinářskými 
produkty přesáhl 60 miliard EUR; 
připomíná v této souvislosti, že 
zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Giuseppe Ferrandino

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého 
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hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 v zásadě stabilní, jak 
pokud jde o vývoz, tak i dovoz, a to z 
velké části díky maximálnímu úsilí 
zemědělců; zdůrazňuje skutečnost, že roční 
přebytek obchodu Unie se zemědělsko-
potravinářskými produkty přesáhl 60 
miliard EUR; připomíná v této souvislosti, 
že zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

hospodářského útlumu zůstal obchod EU 
se zemědělsko-potravinářskými produkty v 
průběhu roku 2020 víceméně stabilní, 
pokud jde o vývoz i dovoz, a to z velké 
části díky maximálnímu úsilí zemědělců a 
malých a středních podniků v zemědělsko-
potravinářském odvětví; zdůrazňuje 
skutečnost, že roční přebytek obchodu 
Unie se zemědělsko-potravinářskými 
produkty přesáhl 60 miliard EUR; 
připomíná v této souvislosti, že 
zemědělství a zemědělsko-potravinářské 
odvětví jsou klíčovými hnacími silami 
vývozu a hospodářského oživení EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Herbert Dorfmann

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že EU vyváží vysoce 
kvalitní zemědělsko-potravinářské 
produkty a že obávané ztráty celosvětové 
kupní síly spojené s pandemií 
COVIDOVID19 by mohly mít negativní 
dopad na tento vývoz vysoké hodnoty, 
který má zvláštní význam pro zemědělsko-
potravinářské odvětví EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 zdůraznila zranitelnost globálního 
dodavatelského řetězce, zejména pokud 
jde o potraviny a zdraví, a potřebu 
vybudovat regionální hodnotové řetězce a 
posílit regionální integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná zásadu soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje s cílem zajistit, 
aby evropský vývoz nebránil rozvoji místní 
produkce; žádá, aby na úrovni EU i mimo 
ni byla upřednostňována místní produkce 
a spotřeba potravin, které zajistí tvorbu 
pracovních míst na místní úrovni, zaručí 
výrobcům a spotřebitelům spravedlivé 
ceny, sníží závislost zemí na dovozu a sníží 
jejich zranitelnost vůči výkyvům cen na 
mezinárodních trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
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socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

zdůrazňuje však, že nebývalá hranice 
hospodářské činnosti v Evropě i na celém 
světě, která je nezbytná pro ochranu 
zdraví a života občanů, má za následek 
výrazný pokles příjmů domácností, a tím i 
kupní síly spotřebitelů, což může v blízké 
budoucnosti vést k poklesu celosvětové 
spotřeby nebo k posunu stravovacích 
preferencí směrem k levnějším a méně 
kvalitním výrobkům;

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
strategickou autonomii upevněním našich 
hodnotových a dodavatelských řetězců; 
zdůrazňuje zejména, že je naprosto 
nezbytné zaručit naši potravinovou 
soběstačnost Evropy, která musí být 
vrácena do středu diskuse po pandemii 
COVID-19; zdůrazňuje pozoruhodnou 
odolnost evropského zemědělství; 
zdůrazňuje jeho socioekonomický význam 
i vysoký počet podniků a pracovních míst; 
zdůrazňuje význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
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Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; Zároveň uznává, 
že krize způsobená onemocněním 
COVID-19 prokázala závislost systému 
produkce potravin na dopravě a že 
koncentrace produkce a oslabování 
místních trhů je problematická a měla by 
být řešena vhodnými opatřeními; 
zdůrazňuje jeho socioekonomický význam 
i vysoký počet podniků a pracovních míst; 
zdůrazňuje význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro 
životaschopnost a rozvoj venkovských 
oblastí; zdůrazňuje, že úspěch evropského 
zemědělství je úzce spjat se společnou 
zemědělskou politikou, neboť v průběhu 
let byl nástrojem ke zlepšení stavu 
zemědělců a zajištění potravin v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje úlohu odvětví 
zemědělství a chovu hospodářských zvířat 
během pandemie, která zajišťuje produkci 
a distribuci nejzákladnějšího zboží, a tím 
předchází krizím v přístupu k základním 
dodávkám; zdůrazňuje pozoruhodnou 
odolnost evropského zemědělství; 
zdůrazňuje jeho socioekonomický význam 
i vysoký počet podniků a pracovních míst; 
zdůrazňuje význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce jakožto 
primárního odvětví, které má zásadní 
význam pro obživu evropských potravin a 
pro životaschopnost venkovských oblastí. 
připomíná, že některé dohody o volném 
obchodu představují pro řadu evropských 
zemědělských odvětví velké obtíže;

Or. it
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Pozměňovací návrh 21
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství a zemědělsko-
potravinářského odvětví; zdůrazňuje její 
socioekonomický význam, jakož i vysoký 
počet podniků a pracovních míst, včetně 
pracovníků s nízkou kvalifikací; 
zdůrazňuje význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí; zdůrazňuje 
strategický význam kontinuity těchto 
odvětví, a to tím spíše v době krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro 
životaschopnost venkovských oblastí a pro 
účinné fungování potravinového řetězce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje, že 
zemědělsko-potravinářská produkce EU 
má zásadní význam pro životaschopnost 
venkovských oblastí a nejvzdálenějších 
regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Elsi Katainen, Asger Christensen, Jan Huitema, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství a produkce 
potravin při zajišťování potravin a 
zajišťování dodávek; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství, a zejména 
produktů s CHOP; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost 
evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro vitalitu 
venkovských oblastí;

2. zdůrazňuje pozoruhodnou 
ekonomickou odolnost evropského 
zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet 
podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce pro všechny 
občany EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam urychlovacího 
faktoru krize COVID-19 pro elektronický 
obchod v zemědělsko-potravinářském 
odvětví, neboť společnosti zabývající se 
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elektronickým obchodem se stávají dalším 
aktérem, a proto je důležité zajistit, aby 
elektronický obchod byl pozitivním a 
dynamickým nástrojem, který nevytváří 
nerovnováhu v řetězci;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. Konstatuje, že pro zákaz 
nelegálního dovozu zemědělských 
produktů je důležitá vícenásobná míra 
kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje 
jejich dlouhodobou udržitelnost; 
konstatuje, že pandemie měla významný 
dopad mimo jiné na odvětví vína, lihovin a 
likérů, a to vzhledem k poklesu objemu i 
hodnoty jejich vývozu; vyzývá k 
poskytnutí další podpory s cílem obnovit 
tento vývoz a získat zpět podíl na trhu;

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy 
jsou v mimořádně zranitelné situaci v 
důsledku velmi prudkého poklesu prodeje 
a vývozu, což ohrožuje jejich dlouhodobou 
životaschopnost; zdůrazňuje rovněž četné 
nejistoty, kterým budou muset zemědělské 
trhy kromě pandemie COVID-19 v 
nadcházejících letech čelit, jako je rozvoj 
chorob nebo některých škůdců, změna 
klimatu atd. ; konstatuje, že pandemie 
měla významný dopad na odvětví vína, 
lihovin a likérů, mimo jiné s ohledem na 
pokles na světovém trhu a pokles objemu i 
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hodnoty vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu; trvá na tom, aby 
Evropská komise a členské státy vytvořily 
vyrovnávací fond určený pro odvětví vína 
a lihovin s cílem zmírnit škody způsobené 
nedávno zrušenými sankcemi USA a 
uzavřením kanálu horeca;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
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dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla mimo jiné významný 
dopad na odvětví závislá na HoReCa, jako 
je odvětví telecího masa, lihových 
brambor a silně zasaženého vína, lihovin a 
likérů, vzhledem k poklesu vývozu, a to jak 
z hlediska objemu, tak z hlediska hodnoty; 
vyzývá k poskytnutí další podpory s cílem 
obnovit tento vývoz a získat zpět podíl na 
trhu; vyjadřuje politování nad tím, že 
navzdory opakovaným konkrétním výzvám 
Parlamentu a členů Výboru pro 
zemědělství zcela chybí podpora některým 
postiženým odvětvím;

Or. nl

Pozměňovací návrh 32
Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje 
jejich dlouhodobou udržitelnost; 
konstatuje, že pandemie měla významný 
dopad mimo jiné na odvětví vína, lihovin a 
likérů, a to vzhledem k poklesu objemu i 
hodnoty jejich vývozu; vyzývá k 
poskytnutí další podpory s cílem obnovit 
tento vývoz a získat zpět podíl na trhu;

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodeje nebo zvýšení 
dovozu, které ohrožují jejich dlouhodobou 
udržitelnost, nacházejí ve velmi zranitelné 
situaci; konstatuje, že pandemie měla 
významný dopad mimo jiné na odvětví 
živočišné výroby, vína, alkoholu a likérů, a 
to vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
vývozu; vyzývá k poskytnutí další podpory 
s cílem obnovit tento vývoz a získat zpět 
podíl na trhu; Zároveň vyzývá k podpoře 
odvětví, jako je chov skotu a ovcí, která 
utrpí značné škody způsobené dovozem ze 
třetích zemí, mimo jiné:

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Benoît Lutgen
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje 
jejich dlouhodobou udržitelnost; 
konstatuje, že pandemie měla významný 
dopad mimo jiné na odvětví vína, lihovin a 
likérů, a to vzhledem k poklesu objemu i 
hodnoty jejich vývozu; vyzývá k 
poskytnutí další podpory s cílem obnovit 
tento vývoz a získat zpět podíl na trhu;

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy 
jsou v mimořádně zranitelné situaci v 
důsledku velmi prudkého poklesu prodeje 
a zároveň čelí poklesu cen spojenému 
mimo jiné s vyššími cenami krmiv, což 
ohrožuje jejich dlouhodobou 
životaschopnost; konstatuje, že pandemie 
měla významný dopad na odvětví hovězího 
masa, drůbeže, vepřového masa, vína, 
lihovin a likérů, mimo jiné vzhledem k 
poklesu objemu i hodnoty vývozu v 
důsledku opatření souvisejících s COVID-
19 v odvětví horeca; vyzývá k další 
podpoře s cílem obnovit a diverzifikovat 
tento vývoz a získat zpět podíly na trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazné ztrátě prodeje nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, zatímco v 
kombinaci s rostoucími cenami krmiv čelí 
nižším cenám, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví hovězího masa, drůbeže, 
vepřového masa, vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
vývozu; a v důsledku opatření 
souvisejících s COVID-19 v odvětví 
pohostinství; vyzývá k poskytnutí další 
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podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu; a stejně tak pro 
odvětví ovoce a zeleniny v případě 
nejvzdálenějších regionů, které vyvážejí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Elsi Katainen, Asger Christensen, Jan Huitema, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad na 
zemědělsko-potravinářské odvětví a 
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vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

odvětví nápojů, jako je odvětví vína, 
lihovin a likérů, jakož i na čerstvé 
potraviny, maso a okrasné rostliny, 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
vývozu, nárůstu logistických nákladů a 
spotřebních zvyklostí; vyzývá k poskytnutí 
další podpory s cílem obnovit tento vývoz 
a získat zpět podíl na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k další podpoře, 
včetně zejména prodloužení mimořádných 
opatření pro odvětví vína, s cílem obnovit 
tento vývoz a získat zpět podíl na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 3. připomíná však, že některé 
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evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k další podpoře 
přeorientování těchto odvětví na 
diverzifikaci a snížení jejich závislosti na 
vývozních trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Emma Wiesner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 3. připomíná však, že některé 
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evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad na 
odvětví vína, lihovin a likérů, mimo jiné 
vzhledem k omezení volného pohybu 
cestovního ruchu v EU a poklesu vývozu, 
pokud jde o objem i hodnotu; vyzývá k 
poskytnutí další podpory s cílem obnovit 
tento vývoz a získat zpět podíl na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad mimo 
jiné na odvětví vína, lihovin a likérů, a to 
vzhledem k poklesu objemu i hodnoty 
jejich vývozu; vyzývá k poskytnutí další 
podpory s cílem obnovit tento vývoz a 
získat zpět podíl na trhu;

3. připomíná však, že některé 
evropské zemědělsko-potravinářské trhy se 
po výrazném poklesu prodejů nacházejí ve 
velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich 
dlouhodobou udržitelnost; konstatuje, že 
pandemie měla významný dopad na 
chovatele hospodářských zvířat, na 
odvětví potravin a vína, lihovin a likérů, 
mimo jiné v důsledku drastického snížení 
objemu i hodnoty vývozu; vyzývá k 
poskytnutí další podpory s cílem obnovit 
tento vývoz a získat zpět podíl na trhu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Benoît Lutgen

Návrh stanoviska
Bod 3 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1) zdůrazňuje, že nízké ceny spolu se 
zvýšenými náklady během pandemie i po 
ní a dalšími faktory snížily a snížily 
investiční kapacitu zemědělských 
podniků; zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat investice do zemědělských 
podniků s cílem umožnit zemědělskému 
odvětví přispět k obnově po pandemii; 
zdůrazňuje v tomto ohledu význam 
vnitrostátních plánů obnovy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že ačkoli by členské 
státy měly zachovat volný pohyb zejména 
léčivých přípravků, zdravotnického 
vybavení, nezbytných potravinářských 
výrobků a hospodářských zvířat 
podléhajících rychlé zkáze, některé 
hraniční přechody neumožnily 
upřednostnění přepravy zvířat a vozidla 
pro přepravu hospodářských zvířat 
pocházející z vysoce rizikových oblastí 
nebyla povolena v jiných oblastech, 
přičemž přepravovaná zvířata jsou 
vystavena desítkám dlouhých front a 
nepatřičného utrpení; vyzývá k zavedení 
vymahatelných pravidel, která zohlední 
stále nejistější situaci přepravy živých 
zvířat během zoonotických pandemií, a k 
vypracování pohotovostních plánů v 
případě nepředvídaných událostí, jako je 
uzavření hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
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Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
Pär Holmgren, Martin Häusling

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že narušení způsobená 
onemocněním COVID-19 upozornila na 
obtíže spojené se zachováním dlouhých 
dodavatelských řetězců a na výhody 
přechodu na kratší dodavatelské řetězce, 
zejména pokud jde o odvětví živočišné 
výroby a jeho závislost na dálkové 
přepravě krmiv a zvířat; konstatuje, že 
navzdory úsilí Komise o usnadnění 
přepravy zvířat prostřednictvím „zelených 
pruhů“ nebylo v rychle se vyvíjející 
epidemii zajištěno správné provádění 
nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat během 
přepravy, což ohrožuje dobré životní 
podmínky zvířat a zdraví řidičů;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Anja Hazekamp

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. Konstatuje, že 70 miliard 
hospodářských zvířat je chováno po celém 
světě a přepravováno na celém světě ve 
stále rostoucím měřítku a že systém 
průmyslového chovu hospodářských 
zvířat, který soustředí velké množství 
křehkých a stresových zvířat v uzavřených 
prostorách, je jedním z hlavních 
rizikových faktorů epidemie a šíření 
zoonóz, a proto představuje velké 
nebezpečí pro veřejné zdraví; je proto toho 
názoru, že EU musí rychle upustit od 
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pokračující intenzifikace živočišné výroby 
k regionální a drobné produkci potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. Vyzývá Evropskou komisi, aby 
věnovala zvláštní pozornost těm 
zemědělsko-potravinářským trhům, které 
byly nejvíce postiženy krizí COVID-19, 
jako je odvětví vína, jejichž prodej byl 
výrazně narušen uzavřením kanálu 
HORECA a u nichž je nutné hledat 
finanční prostředky na další opatření v 
oblasti Covid-19, která nejsou závislá na 
finančních prostředcích přidělených 
národním programům pro víno, a aby 
těmto trhům poskytla potřebnou podporu;

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že v mnoha odvětvích 
utrpěli zemědělci a pěstitelé vážné 
hospodářské ztráty v důsledku uzavření 
obchodů a pohostinství, včetně brambor, 
masa, květin a dalších odvětví; 
zdůrazňuje, že vzhledem ke zvláštní 
povaze produkce potravin a ve spolupráci 
s cykly růstu a čerstvými produkty jsou 
prvovýrobci v případě neočekávaných 
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extrémních podmínek na trhu obzvláště 
zranitelní;

Or. nl

Pozměňovací návrh 48
Irène Tolleret, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje skutečnost, že krize 
způsobené Covidem vedly ke snížení 
spotřeby některých zemědělských odvětví, 
a v této souvislosti vyjadřuje politování 
nad tím, že rozpočet přidělený na 
horizontální propagační programy byl v 
roce 2021 snížen o 9 %, což je mnohem 
více než 4 % snížení celkového rozpočtu 
na zemědělství; zdůrazňuje proto, že při 
přípravě na propagační program na rok 
2022 je třeba zvýšit prostředky alespoň na 
úroveň rozpočtu na rok 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Benoît Lutgen

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že výjimečná opatření 
na podporu zemědělsko-potravinářského 
odvětví navržená na začátku pandemie 
byla nedostatečná; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat zvýšení 
likvidity zemědělských podniků; tato 
dodatečná podpora by měla zajistit 
kontinuitu a umožnit zemědělsko-
potravinářskému odvětví reagovat na tržní 
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a obchodní příležitosti, jakmile bude opět 
plně otevřena;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v celé EU došlo v 
rané fázi krize COVID-19 k poklesu cen 
brambor; dále bere na vědomí významný 
dopad na odvětví okrasného zahradnictví, 
neboť jeho hlavním prodejním 
příležitostem bránila restriktivní opatření 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise za těchto výjimečných okolností 
okamžitě neaktivovala vhodná tržní 
opatření a výjimečná opatření ke zmírnění 
a prevenci hospodářských škod 
způsobených postiženým zemědělcům a 
pěstitelům; vyzývá Komisi, aby z toho 
vyvodila ponaučení s cílem lépe využít 
možností v budoucnosti a poskytnout 
dostatečné zdroje v příslušných 
rozpočtových položkách s cílem usnadnit 
rychlé jednání;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 52
Cristina Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. Vyzývá Evropskou komisi, aby 
zejména zohlednila citlivou situaci 
zemědělsko-potravinářského odvětví v 
měsících předcházejících pandemii v 
důsledku zvýšení cel uvaleného vládou 
USA, jakož i důsledky brexitu, což je 
situace, která byla v důsledku vypuknutí 
pandemie ještě zhoršena;

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje skutečnost, že nízké 
ceny v kombinaci s vyššími náklady 
během pandemie a po ní a dalšími faktory 
se snížily a sníží investiční kapacitu 
zemědělských podniků; zdůrazňuje 
potřebu investiční podpory přímo v 
zemědělských podnicích, která by 
zemědělskému odvětví umožnila přispět k 
oživení po pandemii; zdůrazňuje v tomto 
ohledu význam vnitrostátních plánů 
obnovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Benoît Lutgen



AM\1228880CS.docx 31/61 PE691.305v01-00

CS

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že EU zavedla dočasný 
rámec státní podpory, který členským 
státům umožnil poskytovat dodatečnou 
podporu svým zemědělským a zemědělsko-
potravinářským odvětvím; zdůrazňuje, že 
tento rámec vytvořil jen velmi omezený 
fiskální prostor a vedl k velmi odlišným 
reakcím na krizi mezi jednotlivými 
členskými státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 představovala zvláštní obtíže pro 
dodavatelské řetězce v odvětvích s 
vysokým podílem lidské práce, jako je 
ovoce, zelenina a živočišné produkty, a že 
opatření usnadňující pokračování 
produkce a obchodu za těchto okolností 
musí lépe zohledňovat otázky týkající se 
dobrých životních podmínek pracovníků a 
jejich svobody pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
Martin Häusling
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Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. V této souvislosti zdůrazňuje, že 
zdraví a bezpečnost pracovníků jatek je 
obzvláště ohrožena, a to kvůli často 
špatným pracovním a ubytovacím 
podmínkám; dále připomíná, že předchozí 
zprávy úřadu EFSA poukázaly na již 
existující vazby mezi dobrými životními 
podmínkami pracovníků (např. únavou) a 
nebezpečími pro dobré životní podmínky 
zvířat při porážce; Domnívá se, že 
koncentrace a větší velikost jatek 
poškozují místní výrobní kapacity, a 
konstatuje, že nedávný nárůst vývozu 
některých živočišných produktů (zejména 
vepřového masa) může negativně ovlivnit 
krátké dodavatelské řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
hlášeným nárůstem nekalých obchodních 
praktik během pandemie, včetně ukládání 
pokut za abnormální dodávky vyšší moci, 
jednostranných smluvních změn a tlaku 
na snižování cen; vyzývá Komisi, aby 
sledovala provádění směrnice o nekalých 
obchodních praktikách členskými státy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 58
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Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. připomíná, že výjimečná opatření 
na podporu zemědělsko-potravinářského 
odvětví navržená na začátku pandemie 
byla nedostatečná; v této souvislosti 
zdůrazňuje potřebu podpory likvidity v 
zemědělských podnicích; tato dodatečná 
podpora by měla zajistit kontinuitu a 
umožnit zemědělsko-potravinářskému 
odvětví reagovat na tržní a obchodní 
příležitosti, jakmile bude opět plně 
otevřeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
domnívá se proto, že obchodní politika EU 
by měla poskytnutí preferencí a posílení 
spolupráce se třetími zeměmi podmiňovat 
tím, že tyto země přijmou a budou 
skutečně provádět ambiciózní závazky v 
klíčových oblastech, jako jsou dobré 
životní podmínky zvířat, používání 
pesticidů a boj proti antimikrobiální 
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rezistenci; důrazně připomíná, že 
zemědělské a zemědělsko-potravinářské 
produkty, jež vstupují na evropský trh, 
musí být plně v souladu s pravidly a 
normami EU; v této souvislosti konstatuje, 
že změna klimatu představuje riziko šíření 
nových škůdců rostlin, které postihují jak 
zemědělské plodiny, tak lesní oblasti; 
vyzývá proto k dalšímu posilování 
dovozního režimu Evropské unie při 
současném dodržování ustanovení 
Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin;
Se znepokojením bere na vědomí rostoucí 
protekcionistické tendence afrických zemí 
k dovozu drůbeže a drůbežích produktů z 
Evropy;vyzývá Evropskou komisi, aby 
situaci v této oblasti neustále sledovala a 
zablokovala veškeré iniciativy a projekty 
zaměřené na zvýšení dovozních cel nebo 
snížení dovozních kvót pro členské státy 
EU;
dále zdůrazňuje, že je nezbytné snížit 
závislost EU na dovozu rostlinných 
bílkovin, což bude mít významný přínos 
pro udržitelný rozvoj na celém světě, a 
vyzývá k podpoře rostlinných bílkovin 
pěstovaných v EU s cílem poskytovat 
místní potraviny a krmiva vysoké výživové 
hodnoty;

Or. pl

Pozměňovací návrh 60
Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
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obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU; 
připomíná, že propagační politika EU je 
klíčovým prvkem vývozu evropských 
zemědělců, zejména v kontextu silné 
nestability mezinárodního obchodu; 
naléhavě vyzývá evropské orgány, aby 
zintenzívnily propagační úsilí v těch 
odvětvích vlajky, která byla obzvláště 
postižena důsledky omezení COVID-19 a 
uzavření kanálu horeca v celé Evropě. 
zdůrazňuje, že některé z těchto produktů 
byly těžce zasaženy celními sazbami USA 
a neúměrně zatěžují dopady této vážné 
hospodářské krize;

Or. es

Pozměňovací návrh 61
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; dále 
zdůrazňuje, že přezkum a revize obchodní 
politiky EU a ohlášená reforma Světové 
obchodní organizace jsou zásadní a měly 
by lépe hájit evropský zemědělský model a 
zájmy našich zemědělců; zdůrazňuje, že je 
důležité hájit kvalitu a 
konkurenceschopnost našeho 
zemědělského modelu tím, že důrazně 
znovu potvrzuje, že zemědělství a 
zemědělsko-potravinářské produkty 
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vstupující na trh EU musí být plně v 
souladu s normami a pravidly EU, včetně 
předpisů v oblasti klimatu a životního 
prostředí, aby se naše zemědělství 
ochránilo před nekalou hospodářskou 
soutěží; zdůrazňuje proto, že je třeba 
zajistit skutečnou soudržnost a součinnost 
mezi obchodní politikou a naší 
zemědělskou a potravinovou politikou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Elsi Katainen, Asger Christensen, Jan Huitema, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k tomu, jak lépe hájit evropský 
zemědělský model a zájmy zemědělců a 
podporovat mezinárodní spolupráci v 
oblasti regulace a zároveň hledat nové 
možnosti vývozu vysoce kvalitních 
zemědělsko-potravinářských produktů 
EU; v tomto ohledu zdůrazňuje, že obchod 
musí být založen na vyvážených, 
spravedlivých a transparentních 
pravidlech, aby se zabránilo narušení 
hospodářské soutěže; důrazně připomíná, 
že zemědělské a zemědělsko-potravinářské 
produkty, jež vstupují na evropský trh, 
musí být plně v souladu s pravidly a 
normami EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a reforma obchodní 
politiky EU a ohlášená reforma Světové 
obchodní organizace by měly být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
modelu zemědělství a zájmů zemědělců; 
důrazně opakuje, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty 
vstupující na evropský trh musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU, což je v 
současné době zpochybňováno tím, že v 
obchodních dohodách EU se třetími 
zeměmi chybí přímo použitelná 
ustanovení, která vyžadují podobné 
sociální a environmentální normy jako v 
Evropě;

Or. es

Pozměňovací návrh 64
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
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rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně opakuje, že zemědělské produkty 
a zemědělsko-potravinářské produkty 
vstupující na evropský trh musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU a že by v 
tomto ohledu měly být zavedeny časté a 
důkladné kontroly, které by zajistily 
dodržování tohoto souladu u výrobků ze 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU 
na stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

4. zdůrazňuje, že veškeré systémy 
hospodářských pobídek EU a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství s ohledem na význam a 
rozmanitost produkce v tomto odvětví; 
zdůrazňuje rovněž, že přepracování a 
reorganizace obchodní politiky EU, kterou 
toto odvětví požaduje již několik let, jakož 
i ohlášená reforma Světové obchodní 
organizace, bude-li ji dodržovat všichni 
členové, mohou a musí být příležitostí k 
lepší ochraně evropského zemědělského 
modelu a zájmů evropských zemědělců; 
důrazně opakuje, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty 
vstupující na evropský trh musí plně 
dodržovat environmentální a sociální 
normy a přísné normy, které EU od 
našich zemědělců požaduje;

Or. it
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Pozměňovací návrh 66
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU 
na stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

4. zdůrazňuje, že veškeré 
hospodářské stimulační plány a opatření 
EU musí brát v úvahu zemědělství s 
ohledem na význam a rozmanitost tohoto 
odvětví a směřovat toto odvětví k větší 
odolnosti jak z ekonomického, tak z 
hlediska životního prostředí, se 
zaměřením na potravinovou soběstačnost; 
zdůrazňuje rovněž, že přezkum a 
přepracování obchodní politiky EU a 
ohlášená reforma Světové obchodní 
organizace musí být příležitostí k lepší 
ochraně evropského zemědělského modelu 
a zájmů zemědělců; důrazně připomíná, že 
zemědělské a zemědělsko-potravinářské 
produkty, jež vstupují na evropský trh, 
musí být plně v souladu s pravidly a 
normami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU, ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace a zásadní 
přepracování dohody mezi EU a 
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zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

Mercosurem musí být příležitostí k lepší 
ochraně evropského zemědělského modelu 
a zájmů zemědělců; důrazně připomíná, že 
zemědělské a zemědělsko-potravinářské 
produkty, jež vstupují na evropský trh, 
musí být plně v souladu s pravidly a 
normami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Benoît Lutgen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; dále 
zdůrazňuje, že přezkum a revize obchodní 
politiky EU, ohlášená reforma Světové 
obchodní organizace a zásadní revize 
dohody mezi EU a Mercosurem jsou 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU 4. zdůrazňuje, že jakýkoli 
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na stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

hospodářský stimulační plán EU a 
opatření na podporu vývozu se musí 
zaměřit na udržitelnost zemědělsko-
potravinového řetězce s ohledem na 
význam a rozmanitost tohoto odvětví; 
zdůrazňuje rovněž, že přezkum a 
přepracování obchodní politiky EU a 
ohlášená reforma Světové obchodní 
organizace musí být příležitostí k lepší 
ochraně evropského zemědělského modelu 
a zájmů zemědělců; důrazně připomíná, že 
zemědělské a zemědělsko-potravinářské 
produkty, jež vstupují na evropský trh, 
musí být plně v souladu s pravidly a 
normami EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 70
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně zájmů 
zemědělců a zemědělského modelu EU, 
včetně norem v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat; důrazně připomíná, že 
zemědělské a zemědělsko-potravinářské 
produkty, jež vstupují na evropský trh, 
musí být plně v souladu s pravidly a 
normami EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU 
na stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 
souladu s pravidly a normami EU;

4. zdůrazňuje, že jakýkoli plán 
hospodářské obnovy a jakákoli opatření na 
podporu vývozu z EU musí brát v úvahu 
evropské a ultramořské zemědělství s 
ohledem na význam a rozmanitost tohoto 
odvětví; zdůrazňuje rovněž, že přezkum a 
přepracování obchodní politiky EU a 
ohlášená reforma Světové obchodní 
organizace musí být příležitostí k lepší 
ochraně evropského zemědělského modelu 
a zájmů zemědělců; důrazně připomíná, že 
zemědělské a zemědělsko-potravinářské 
produkty, jež vstupují na evropský trh, 
musí být plně v souladu s pravidly a 
normami EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Emma Wiesner, Ulrike Müller, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské produkty, jež 
vstupují na evropský trh, musí být plně v 

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na 
stimulaci hospodářství a opatření na 
podporu vývozu musí brát v úvahu 
zemědělství vzhledem k významu a 
rozmanitosti tohoto odvětví; zdůrazňuje 
rovněž, že přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU a ohlášená reforma 
Světové obchodní organizace musí být 
příležitostí k lepší ochraně evropského 
zemědělského modelu a zájmů zemědělců; 
důrazně připomíná, že zemědělství a 
zemědělsko-potravinářské produkty 
vstupující na evropský trh musí být plně v 
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souladu s pravidly a normami EU; souladu s pravidly a normami EU v oblasti 
bezpečnosti potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Elsi Katainen, Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Atidzhe 
Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 4 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že provádění iniciativ a 
požadavků Zelené dohody pro Evropu by 
nemělo vést k úniku zemědělské výroby a 
lesnictví do třetích zemí, což by mělo 
negativní dopad na životní prostředí a 
klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že krize po pandemii 
COVID-19 by měla být příležitostí k 
přehodnocení obchodní politiky EU, 
zejména pokud jde o její dopad na životní 
prostředí, a k tomu, aby se zemědělské 
zájmy EU, zejména nejzranitelnějších 
odvětví, staly hlavními prioritami při 
obchodních jednáních se třetími partnery; 
je přesvědčen o tom, že EU by měla svého 
postavení globálního hráče využívat k 
tomu, aby stanovovala referenční hodnoty 
a přímé mezinárodní normy pro udržitelné 
potravinové systémy založené na 
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dodržování lidských a pracovních práv, 
spravedlivé hospodářské soutěži, zásadě 
předběžné opatrnosti a ochraně životního 
prostředí a životních podmínek zvířat v 
souladu s pravidly WTO;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že nové požadavky 
velkovévodských strategií na 
předsednictvo a biologickou rozmanitost a 
naše závazky v boji proti změně klimatu 
podpoří ještě náročnější předpisy pro 
zemědělství, které budou vyžadovat řešení 
zásadních změn v našem zemědělském 
modelu; považuje za zásadní provést 
nezbytné změny obchodní politiky EU s 
cílem dosáhnout odpovídající 
konkurenceschopnosti a dobré 
budoucnosti evropského zemědělství a 
vyrovnat úroveň požadavků na produkty 
ze třetích zemí;

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
Pär Holmgren, Martin Häusling, Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že se Komise ve své 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
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zavázala podporovat celosvětový přechod 
k udržitelnému zemědělsko-
potravinářskému systému, zejména úsilím 
o získání ambiciózních závazků od třetích 
zemí v klíčových oblastech, jako jsou 
dobré životní podmínky zvířat, používání 
pesticidů a boj proti antimikrobiální 
rezistenci; připomíná rovněž svůj závazek 
podporovat drobné zemědělce, krátké 
dodavatelské řetězce, agroekologii a 
ochranu a udržitelné využívání biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Anja Hazekamp

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že dalekosáhlé 
překročení nosné kapacity Země 
způsobilo na celém světě několik krizí, 
konkrétně krizi sociální spravedlnosti, 
klimatickou krizi, krizi biologické 
rozmanitosti a současnou zdravotní krizi, 
a že politika zaměřená na rychlý návrat k 
hospodářskému růstu je problémem 
namísto řešení těchto krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že rychlé 
vytvoření „zelených pruhů“ pro 
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zemědělské produkty a dodávky se ukázalo 
být velmi přínosné pro zajištění dodávek 
potravin ve všech částech Unie; 
zdůrazňuje význam inteligentních a 
účinných řetězců pro stabilní dodávky 
potravin;

Or. nl

Pozměňovací návrh 79
Elsi Katainen, Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Atidzhe 
Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam spravedlivé, 
udržitelné a aktivní obchodní politiky EU 
a úlohu dvoustranných a 
mnohostranných obchodních dohod pro 
evropské zemědělsko-potravinářské 
odvětví a vývoz; zdůrazňuje, že koncepce 
strategické autonomie by neměla vést k 
protekcionismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. Konstatuje, že je důležité 
spolupracovat se třetími zeměmi, které se 
běžně používají jako tranzitní trasa mezi 
členskými státy, aby byly zajištěny 
nákladní průkazy EU bez překážek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vítá závazek Komise učinit 
dodržování Pařížské dohody „podstatnou 
doložkou“ obchodních dohod EU; 
zdůrazňuje, že aby byly environmentální 
cíle dohod EU o volném obchodu (FTA) 
týkající se zejména obchodu se 
zemědělskými produkty vymahatelné, 
musí být jasné, kvantifikovatelné, 
ověřitelné, založené na důkladných, 
transparentních a inkluzivních 
posouzeních dopadu na udržitelný rozvoj 
ex ante a zahrnovat sankce za 
nedodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. Vyzývá k přezkumu systému 
obchodních preferencí a jeho současnému 
uplatňování, neboť vážně ohrožuje 
některá evropská odvětví, jako je 
například rýže, a preferenční koncese 
Myanmaru, které využívají výhod 
všeobecného systému preferencí i přes 
vážné útoky na základní svobody a lidská 
práva, k nimž dochází po státním 
převratu;
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Or. es

Pozměňovací návrh 83
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že EU by v souladu se 
zásadami Zelené dohody neměla dovážet 
výrobky pocházející z odlesněných oblastí 
nebo s nižšími environmentálními 
normami; připomíná proto, že je třeba mít 
plně transparentní dodavatelský řetězec, 
který zaručí dodržování norem EU a 
vysokou úroveň informovanosti 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
zajistit, aby v důsledku pandemie 
nevznikly nebo zachovány žádné nové 
překážky obchodu s našimi zavřenými 
obchodními partnery ze třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Anja Hazekamp

Návrh stanoviska
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Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že potraviny jsou 
lidským právem, avšak mylně nahlížené 
jako na komoditu, a že politika EU by 
měla být zaměřena na zajištění přístupu 
ke zdravým a udržitelným potravinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Maria Noichl, Giuseppe Ferrandino, Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že je třeba - částečně z 
důvodu narušení globálních výrobních 
řetězců a zvýšení nestability cen 
následkem pandemie COVID-19 - rozvíjet 
otevřenou strategickou autonomii EU s 
cílem zajistit přístup na klíčové trhy a 
snížit závislost na dovozu kritických 
produktů, jako jsou rostlinné bílkoviny; 
opakuje, že zemědělsko-potravinářské 
systémy musí být vnímány jako klíčový 
aspekt otevřené strategické autonomie EU 
s cílem zajistit dostatečnou dostupnost 
bezpečných a kvalitních potravin a 
zachovat funkční a odolné potravinové 
řetězce a obchodní toky během budoucích 
krizí, v souladu s čl. 2 odst. 1 Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
silné pobídky pro třetí země, aby přijaly 
ambiciózní závazky v oblasti udržitelné 
výroby potravin šetrné k životnímu 
prostředí tím, že splní normy EU; Vyzývá 
k případnému zavedení postupného 
snižování cel v souvislosti s účinným 
prováděním těchto ustanovení;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. připomíná, že na úrovni WTO je 
třeba trvale snížit nebo pokud možno 
odstranit všechna cla na léčivé přípravky, 
která jsou nezbytná pro boj proti 
pandemiím, jako je COVID 19;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že je třeba podmínit 
obnovu rozpočtové podpory EU pro velké 
maloobchodníky tím, že budou plnit své 
smlouvy s dodavateli na jihu světa, 
například v oděvním průmyslu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 90
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. vítá pokyny Komise pro 
prověřování přímých zahraničních 
investic s cílem zabránit dravému převzetí 
oslabeného podniku EU v důsledku 
pandemie;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 odhalila potřebu radikální 
transformace celého potravinového 
systému s cílem zajistit širší zabezpečení 
dodávek potravin a místních stabilních 
cen, zejména pro nejzranitelnější skupiny 
obyvatel a na základě zásad potravinové 
soběstačnosti, a bojovat proti nekalým 
obchodním praktikám pro slabší 
účastníky potravinového řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Juozas 
Olekas, Giuseppe Ferrandino, Eric Andrieu
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje celkový význam dobře 
fungujícího vnitřního trhu pro posílení 
vývozní kapacity Evropy a zabezpečení 
naší produkční sítě.

5. zdůrazňuje celkový význam dobře 
fungujícího vnitřního trhu pro posílení 
vývozní kapacity Evropy a zabezpečení 
naší produkční sítě; zdůrazňuje, že model 
zemědělství EU, založený především na 
malých a středních rodinných podnicích s 
omezenou finanční kapacitou, by mohl 
být postižen nekalou hospodářskou 
soutěží vyplývající z dohod o volném 
obchodu; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby byly připraveny tento model 
hájit a podporovat soudržnou a ucelenou 
obchodní politikou s přihlédnutím ke 
všem nákladům a přínosům, které z něj 
plynou;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje celkový význam dobře 
fungujícího vnitřního trhu pro posílení 
vývozní kapacity Evropy a zabezpečení 
naší produkční sítě.

5. zdůrazňuje celosvětový význam 
dobře fungujícího vnitřního trhu pro 
zlepšení vývozní kapacity Evropy a 
zajištění bezpečnosti naší sítě výrobců, což 
vyžaduje pokrok v oblasti evropských 
právních předpisů, harmonizaci a jejich 
rychlé provádění, jako je tomu v případě 
směrnice o nekalých obchodních 
praktikách v potravinovém řetězci;

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Elsi Katainen, Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy 
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Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller, Emma Wiesner

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje celkový význam dobře 
fungujícího vnitřního trhu pro posílení 
vývozní kapacity Evropy a zabezpečení 
naší produkční sítě.

5. zdůrazňuje celkový význam dobře 
fungujícího vnitřního trhu, včetně zelených 
pruhů a pokynů pro sezónní pracovníky, s 
cílem zajistit potravinové zabezpečení a 
posílit vývozní kapacitu Evropy a 
zabezpečit výrobní síť EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Elena Lizzi, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Ivan David, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje celkový význam dobře 
fungujícího vnitřního trhu pro posílení 
vývozní kapacity Evropy a zabezpečení 
naší produkční sítě.

5. zdůrazňuje celkový význam 
vyváženého a dobře fungujícího vnitřního 
trhu pro posílení vývozní kapacity Evropy 
a zajištění stability a bezpečnosti naší 
výrobní sítě.

Or. it

Pozměňovací návrh 96
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje celkový význam dobře 
fungujícího vnitřního trhu pro posílení 
vývozní kapacity Evropy a zabezpečení 
naší produkční sítě.

5. zdůrazňuje celkový význam dobře 
fungujícího vnitřního trhu pro posílení 
evropského zemědělsko-potravinářského 
odvětví, zabezpečení potravin a 
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soběstačnost a zabezpečení naší výrobní 
sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 5 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) připomíná, že propagační politika 
EU může podporovat zemědělsko-
potravinářské produkty jak na vnitřním 
trhu, tak na trzích třetích zemí; vyzývá 
Evropskou komisi, aby vzala v úvahu 
příspěvek, který může přinést posílení této 
politiky v boji proti dopadům onemocnění 
COVID-19 na obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zároveň zdůrazňuje, že řešení 
důsledků pandemie COVID-19 nesmí 
zastínit další současné problémy a výzvy, 
jimž čelí evropské zemědělství; důsledky 
obchodních dohod mezi EU a Spojeným 
královstvím a EU a Mercosurem, zejména 
trhů s drůbežím masem, hovězím masem a 
mlékem v členských státech a v odvětví 
rybolovu, jakož i dohody mezi EU a 
Ukrajinou o volném obchodu s mléčnými 
výrobky vyžadují zvláštní monitorování.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 99
Anja Hazekamp

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 ukázaly, že je zapotřebí systémových 
změn, aby bylo možné řešit 
environmentální příčiny pandemie s 
důrazem na naléhavou potřebu zastavit 
nezákonný, neregulovaný a vysoce 
rizikový obchod s volně žijícími a planě 
rostoucími druhy a jejich spotřebu;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-
Veli, Alin Mituța, Ulrike Müller

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam 
transparentnosti a sledovatelnosti v 
potravinovém řetězci, zejména s ohledem 
na krizi COVID-19 a zoonotické epidemie, 
a vyzývá EU, aby byla předchůdcem 
označování původu zemědělsko-
potravinářských produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Daniel Buda

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

5a. zdůrazňuje, že je důležité dále 
propagovat evropské výrobky ve třetích 
zemích a dále identifikovat nová odbytiště.

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že oddělený proces 
testování řidičů nákladních vozidel mezi 
členskými státy vedl ke značným 
zpožděním na hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anja Hazekamp

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že obchodování se 
zvířaty žijícími ve volné přírodě a jejich 
chov zvyšuje rizika pro veřejné zdraví a 
spojuje kritické faktory výskytu zoonóz; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila 
právní návrhy na zákaz dovozu, obchodu, 
chovu a spotřeby volně žijících živočichů v 
EU s cílem snížit riziko budoucího výskytu 
zoonóz;

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je třeba, aby orgány 
EU a Číny spolupracovaly na snížení 
úrovně osvědčení COVID 19 
požadovaných pro vývoz EU do Číny, jako 
jsou mléčné výrobky;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. připomíná důležitou úlohu 
zelených pruhů pro základní zboží při 
udržování hladké přepravy potravin a 
zdravotnického vybavení mezi členskými 
státy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby zákazy vstupu v souvislosti s 
onemocněním COVID, které byly uvaleny 
na třetí země, neovlivnily tok zboží z 
jednoho členského státu do druhého v 
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situaci, kdy je třetí země využívána na 
tranzitní trase;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. zdůrazňuje, že je třeba se poučit z 
pandemie, vstoupit do diskuse po růstu a 
upřednostnit udržitelné dodavatelské 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. Bere na vědomí nárůst 
zoonotických epidemií, a zdůrazňuje 
proto, že je třeba přejít od modelu 
velkoplošného průmyslového zemědělství 
k udržitelným rodinným zemědělským 
podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Chris MacManus

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

5g. zdůrazňuje, že COVID 19 má 
dopad na schopnost našich primárních 
výrobců obchodovat, a vyzývá EU, aby 
finančně podporovala ty, kteří jsou 
narušením trhu nejvíce ohroženi 
úpadkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. Konstatuje, že pandemie způsobila 
další narušení obchodu se zeměmi nebo 
územími EU, které nejsou napojeny na 
kontinentální Evropu, a proto je třeba 
prozkoumat řešení, jak tomu v budoucnu 
zabránit;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5i. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 ukázala mimořádnou zranitelnost 
globalizované ekonomiky a má 
bezprecedentní dopad na celosvětový a 
regionální obchod s potravinami a 
zemědělskými produkty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5j. zdůrazňuje dopad pandemie 
COVID-19 na zemědělská odvětví EU, 
která jsou závislá na dodávkách ze třetích 
zemí, a zdůrazňuje proto, že je třeba 
posílit kratší dodavatelské řetězce, 
zejména pokud jde o vstupy, místní 
potravinové sítě a přímý prodej, což může 
být zvláště prospěšné pro malé a střední 
výrobce;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5k. Vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise pokračuje v další liberalizaci 
obchodu, pokud jde o přístup citlivých 
zemědělských produktů, jako je hovězí 
maso, do EU prostřednictvím 
probíhajících dohod o volném obchodu, a 
to navzdory jejím nepříznivým účinkům a 
výsledné zranitelnosti, jak odhalila 
pandemie COVID-19, a představují tak 
významné riziko pro zemědělská odvětví a 
zejména pro malé a střední zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
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Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 5 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5l. vítá zmírnění požadavků na 
papírová osvědčení, která mají být 
přiložena k zásilkám potravinářských 
výrobků během pandemie COVID-19, a 
vyzývá k trvalému přijímání digitálních 
osvědčení;

Or. en


