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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci.  Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.  
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.



PR\1167489CS.docx 3/226 PE627.760v02-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .......................5

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ .......................................................................................224



PE627.760v02-00 4/226 PR\1167489CS.docx

CS



PR\1167489CS.docx 5/226 PE627.760v02-00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory 
pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné 
zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským 
záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0392),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 42 a 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0248/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na akt o přistoupení z roku 1979, a zejména na odstavec 6 protokolu č. 4 o 
bavlně připojeného k tomuto aktu,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, jakož i stanoviska 
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro rozvoj, 
Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro regionální rozvoj 
a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje své předsedy, aby předali postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům;

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 1

                                               
1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů nazvané „Budoucnost 
potravin a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 uvádí výzvy, cíle a směry 
budoucí společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020. Tyto cíle obsahují –
kromě jiného – nutnost, aby byla SZP více 
zaměřena na výsledky, docházelo k 
rychlejší modernizaci a zvýšení 
ekonomické, sociální, environmentální a 
klimatické udržitelnosti v oblasti 
zemědělství, lesnictví a venkova a aby SZP 
pomáhala snižovat unijní administrativní 
zátěž kladenou na příjemce v souvislosti s 
legislativou.

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů nazvané „Budoucnost 
potravin a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 uvádí výzvy, cíle a směry 
budoucí společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020. Tyto cíle obsahují –
kromě jiného – nutnost, aby byla SZP více 
zaměřena na výsledky, docházelo k 
rychlejší modernizaci a zvýšení 
ekonomické, sociální, environmentální a 
klimatické udržitelnosti v oblasti 
zemědělství, lesnictví a venkova a aby SZP 
pomáhala snižovat unijní administrativní 
zátěž kladenou na příjemce v souvislosti s 
legislativou.

Or. es

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Společná zemědělská politika 
nadále hraje ústřední roli v rozvoji 
venkovských oblastí Evropské unie a 
závisí na ní do značné míry úroveň 
soběstačnosti občanů Společenství. Proto 
je nutné pokusit se zastavit postupné 
ukončování zemědělské činnosti udržením 
silné a dostatečně dotované SZP, aby se 
omezil fenomén vylidňování venkovských 
oblastí a nadále byly splňovány požadavky 
spotřebitelů v oblasti životního prostředí, 
potravinového zabezpečení a řádného 
zacházení se zvířaty. S ohledem na 
problémy, jimž musejí čelit výrobci z 
Evropské unie, aby zareagovali na nové 
požadavky stanovené předpisy a výraznější 
cíle v oblasti životního prostředí v 
kontextu volatility cen a většího otevření 
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hranic Evropské unie pro dovozy ze 
třetích zemí, je vhodné zachovat rozpočet 
vyhrazený na SZP, a to přinejmenším na 
úrovni pro období 2014-2020.

Or. es

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Jelikož SZP potřebuje zdůraznit své 
reakce na výzvy a příležitosti, které se 
objevují na úrovni Unie i na mezinárodní, 
národní, regionální a místní úrovni a na 
úrovni zemědělských podniků, je nezbytné 
zeštíhlit správu SZP a zlepšit realizaci 
unijních cílů a výrazně snížit 
administrativní zátěž. Ve SZP založené na 
realizaci výkonu („model realizace“) by 
měla Unie stanovit základní parametry 
politiky, jako jsou cíle SZP a základní
požadavky, a členské státy by měly nést 
větší odpovědnost, pokud jde o způsob, 
jakým se bude cílů dosahovat. Vyšší 
subsidiarita umožňuje lépe zohlednit 
lokální podmínky a potřeby a uzpůsobovat 
podporu tak, aby docházelo k 
maximálnímu plnění unijních cílů.

(2) Jelikož SZP potřebuje zdůraznit své 
reakce na výzvy a příležitosti, které se 
objevují na úrovni Unie i na mezinárodní, 
národní, regionální a místní úrovni a na 
úrovni zemědělských podniků, je nezbytné 
zeštíhlit správu SZP a zlepšit realizaci 
unijních cílů a výrazně snížit 
administrativní zátěž pro příjemce. Ve SZP 
založené na realizaci výkonu („model 
realizace“) by měla Unie stanovit základní 
parametry politiky, jako jsou cíle SZP a 
společné požadavky, a členské státy by 
měly nést větší odpovědnost, pokud jde 
o způsob, jakým se bude cílů dosahovat. 
Vyšší subsidiarita umožňuje lépe zohlednit 
lokální podmínky a potřeby a uzpůsobovat 
podporu tak, aby docházelo k 
maximálnímu plnění unijních cílů. 
Nicméně aby se předešlo tomu, že by se 
tato subsidiarita projevila v podobě 
opětovného převodu SZP do působnosti 
jednotlivých států, musí toto nařízení 
obsahovat pevný soubor norem Evropské 
unie určených k tomu, aby se předešlo 
narušení hospodářské soutěže a bylo 
zajištěno nediskriminační zacházení s 
komunitárními zemědělci na celém území 
EU.

Or. es
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Použití společných definic plně 
stanovených na úrovni Unie způsobilo 
členským státům určité obtíže při řešení 
jejich vlastních specifik na národní, 
regionální i místní úrovni. Členským 
státům by proto měla být poskytnuta 
flexibilita specifikovat určité definice v 
jejich vlastních strategických plánech SZP. 
Aby se však zajistilo rovné prostředí, musí 
být na unijní úrovni stanoven určitý rámec 
představující nezbytné základní prvky, jež 
je třeba do uvedených definic („rámcové 
definice“) zahrnout.

(3) Členským státům by měla být 
poskytnuta flexibilita specifikovat určité 
definice v jejich vlastních strategických 
plánech SZP. Aby se však zajistilo rovné 
prostředí, musí být na unijní úrovni 
stanoven určitý rámec představující 
nezbytné společné prvky, jež je třeba do 
uvedených definic („rámcové definice“) 
zahrnout.

Or. es

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby se zajistilo, že Unie dokáže 
dodržovat své mezinárodní závazky 
ohledně vnitrostátní podpory stanovené v 
Dohodě WTO o zemědělství a obzvláště to, 
aby podpora základního příjmu pro 
udržitelnost a související typy opatření 
byly i nadále uváděny v zelené skupině 
„Green Box“, která nemá žádný nebo má 
nanejvýše minimální deformující dopad na 
obchod nebo na produkci, měla by 
rámcová definice „zemědělské činnosti“ 

upravovat výrobu zemědělských produktů 
nebo údržbu zemědělské plochy. V rámci 
přizpůsobování se místním podmínkám by 
měly členské státy do svých strategických 
plánů ZSP zahrnout skutečné definice 
zemědělské činnosti.

(4) Aby se zajistilo, že Unie dokáže 
dodržovat své mezinárodní závazky 
ohledně vnitrostátní podpory stanovené v 
Dohodě WTO o zemědělství a obzvláště to, 
aby podpora základního příjmu pro 
udržitelnost a související typy opatření 
byly i nadále uváděny v zelené skupině 
„Green Box“, která nemá žádný nebo má 
nanejvýše minimální deformující dopad na 
obchod nebo na produkci, měla by 
rámcová definice „zemědělské činnosti“ 

upravovat výrobu zemědělských produktů 
nebo údržbu zemědělské plochy. V rámci 
přizpůsobování se místním podmínkám by 
měly členské státy do svých strategických 
plánů ZSP zahrnout definice zemědělské 
činnosti, které budou dodržovat společné 
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prvky rámcové definice EU..

Or. es

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro udržení základních celounijních 
prvků zajišťujících srovnatelnost 
rozhodnutí členských států, avšak bez 
omezování členských států při dosahování 
cílů Unie musí být stanovena rámcová 
definice „zemědělské plochy“. Související 
rámcové definice „orné půdy“, „trvalých 
kultur“ a „trvalých travních porostů“ by 
měly být definovány natolik široce, aby 
umožňovaly členským státům dále 
specifikovat definice podle místních 
podmínek. Rámcová definice „orné půdy“ 

by měla být stanovena způsobem, který 
členským státům umožní pokrýt různé 
produkční formy včetně takových systémů, 
jako je agrolesnictví a orná plocha s keři a 
stromy, které vyžadují zahrnutí úhorů, aby 
bylo možné zavádět intervence povahy 
oddělené od produkce. Rámcová definice 
„trvalých kultur“ by měla obsahovat plochy 
skutečně využívané k produkci i plochy 
nevyužívané, ale i školky a rychle rostoucí 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích, které si budou definovat 
členské státy. Rámcová definice „trvalých 
travních porostů“ by měla být stanovena 
tak, aby umožňovala členským státům 
specifikovat bližší kritéria a umožnila jim 
zahrnout jiné druhy než trávu nebo jiné 
bylinné pícniny, které lze spásat nebo které 
mohou vytvářet krmivo pro zvířata, ať už 
budou použity pro skutečnou produkci či 
nikoli.

(5) Pro udržení základních celounijních 
prvků zajišťujících srovnatelnost 
rozhodnutí členských států, avšak bez 
omezování členských států při dosahování 
cílů Unie musí být stanovena rámcová 
definice „zemědělské plochy“. Související 
rámcové definice „orné půdy“, „trvalých 
kultur“ a „trvalých travních porostů“ by 
měly být definovány natolik široce, aby 
umožňovaly členským státům dále 
specifikovat definice podle místních 
podmínek. Rámcová definice „orné půdy“ 

by měla být stanovena způsobem, který 
členským státům umožní pokrýt různé 
produkční formy včetně takových systémů, 
jako je agrolesnictví a orná plocha s keři a 
stromy, které vyžadují zahrnutí úhorů, aby 
bylo možné zavádět intervence povahy 
oddělené od produkce. Rámcová definice 
„trvalých kultur“ by měla obsahovat plochy 
skutečně využívané k produkci i plochy 
nevyužívané, ale i školky a rychle rostoucí 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích, které si budou definovat 
členské státy. Rámcová definice „trvalých 
travních porostů“ by měla být stanovena 
tak, aby umožňovala členským státům 
specifikovat bližší kritéria a umožnila jim 
zahrnout jiné druhy než trávu nebo jiné 
bylinné pícniny, které lze, výhradně nebo 
nikoliv, spásat nebo které mohou vytvářet 
krmivo pro zvířata, ať už budou použity 
pro skutečnou produkci či nikoli.

Or. es
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Synergie mezi EZFRV a inovací 
Horizont Evropa by měly podněcovat k 
tomu, aby EZFRV optimálně využíval 
výsledků výzkumu a inovací, zejména 
výsledků vyplývajících z projektů 
financovaných z inovace Horizont Evropa 
a z evropského inovačního partnerství 
(EIP) pro „zemědělskou produktivitu a 
udržitelnost“, jež vedou k inovacím v 
odvětví zemědělství a ve venkovských 
oblastech.

(6) Synergie mezi EZFRV a inovací 
Horizont Evropa by měly podněcovat k 
tomu, aby EZFRV optimálně využíval 
výsledků výzkumu a inovací, zejména 
výsledků vyplývajících z projektů 
financovaných z inovace Horizont Evropa 
a z evropského inovačního partnerství 
(EIP) pro „zemědělskou produktivitu a 
udržitelnost“, jež vedou k inovacím, které 
mohou mít pozitivní dopad v odvětví 
zemědělství a ve venkovských oblastech.

Or. es

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem k dalšímu zlepšování 
výkonu SZP by měla být podpora příjmu 
cílena na skutečné zemědělce. K zajištění 
společného přístupu na úrovni Unie pro 
cílení této podpory by měla být stanovena 
rámcová definice významu „skutečný 
zemědělec“, která obsahuje základní prvky. 
Za základě tohoto rámce by měly členské 
státy ve svých strategických plánech SZP 
definovat, který zemědělec není považován 
za skutečného zemědělce na základě 
podmínek, jako je test příjmů, vynaložená 
práce v zemědělském podniku, předmět 
podnikání a zápis v rejstřících. Neměla by 
také vést k odpírání podpory
mnohostranně aktivním zemědělcům, kteří 
se aktivně věnují zemědělské činnosti, ale 

(9) Vzhledem k dalšímu zlepšování 
výkonu SZP by měla být podpora příjmu 
cílena na skutečné zemědělce. K zajištění 
společného přístupu na úrovni Unie pro 
cílení této podpory by měla být stanovena 
rámcová definice významu „skutečný 
zemědělec“, která obsahuje společné
prvky. Za základě tohoto rámce by měly 
členské státy ve svých strategických 
plánech SZP definovat, který zemědělec je
považován za skutečného zemědělce na 
základě podmínek, jako je test příjmů, 
vynaložená práce v zemědělském podniku, 
předmět podnikání a zápis v 
rejstřících. Neměla by se odpírat podpora
mnohostranně aktivním zemědělcům, kteří 
se aktivně věnují zemědělské činnosti, ale 
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také nezemědělským činnostem mimo svůj 
zemědělský podnik, protože jejich 
mnohostranné aktivity nabízí posílení 
socioekonomické struktury venkovských 
oblastí.

také nezemědělským činnostem mimo svůj 
zemědělský podnik, protože jejich 
mnohostranné aktivity nabízí posílení 
socioekonomické struktury venkovských 
oblastí. Rámcová definice by měla v 
každém případě přispět k zachování 
modelu rodinného zemědělství, který 
existuje v Evropské unii, a opírat se o 
věrohodnou zemědělskou činnost.

Or. es

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna konzistentnost 
mezi typy intervencí ve formě přímých 
plateb a typy intervencí zaměřených na 
rozvoj venkova při plnění cíle obnovy 
populace, měla by být na unijní úrovni 
stanovena definice výrazu „mladý 
zemědělec“ se základními prvky.

(10) Aby byla zajištěna konzistentnost 
mezi typy intervencí ve formě přímých 
plateb a typy intervencí zaměřených na 
rozvoj venkova při plnění cíle obnovy 
populace, měla by být na unijní úrovni 
stanovena definice výrazu „mladý 
zemědělec“ se společnými prvky.

Or. es

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro naplnění cílů SZP, jak jsou 
stanoveny v článku 39 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), jakož i v 
zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila 
nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor 
obecných cílů reflektujících směry 
vytýčené ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“. Soubor specifických cílů 
by měl být hlouběji definován na unijní 

(11) Pro dosažení cílů SZP, jak jsou 
stanoveny v článku 39 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), jakož i v 
zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila 
nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor 
obecných cílů reflektujících směry 
vytýčené ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“. Soubor specifických cílů 
by měl být hlouběji definován na unijní 
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úrovni a zahrnut členskými státy do jejich 
strategických plánů SZP. Při navození 
rovnováhy mezi rozmanitými rozměry 
udržitelného rozvoje by v souladu 
s hodnocením dopadů tyto specifické cíle 
měly převádět obecné cíle SZP 
do konkrétnějších priorit a zohlednit 
relevantní právní předpisy Unie, zejména v 
oblasti klimatu, energie a životního 
prostředí.

úrovni a sledován členskými státy v rámci
jejich strategických plánů SZP. Při 
navození rovnováhy mezi rozmanitými 
rozměry udržitelného rozvoje by v souladu 
s hodnocením dopadů tyto specifické cíle 
měly převádět obecné cíle SZP 
do konkrétnějších priorit v hospodářské a 
sociální oblasti a oblasti životního 
prostředí a zohlednit relevantní právní 
předpisy Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) SZP musí výslovně zohledňovat 
politiku rovnosti Evropské unie a zejména 
věnovat pozornost potřebě posílit zapojení 
žen do rozvoje sociální struktury 
venkovských oblastí. Toto nařízení by 
mělo přispět ke zviditelnění práce žen, 
proto je třeba ji mít na paměti v rámci 
specifických cílů, které budou členské 
státy řešit v rámci svých strategických 
plánů.

Or. es

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Jestliže v rámci modelu provádění 
SZP by měla Unie stanovit cíle Unie 
a vymezit typy intervencí, jakož i základní
požadavky Unie použitelné pro členské 
státy, měly by být členské státy pověřeny 

(13) Jestliže v rámci modelu provádění 
SZP by měla Unie stanovit cíle Unie 
a vymezit typy intervencí, jakož i společné
požadavky Unie použitelné pro členské 
státy, měly by být členské státy pověřeny 
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převáděním tohoto rámce Unie do režimů 
podpory použitelných na příjemce. V této 
souvislosti by členské státy měly jednat 
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie, obecnými zásadami práva 
Unie a zajistit, aby byl právní rámec pro 
poskytování podpory Unie příjemcům 
založen na jejich strategických plánech 
SZP a byl v souladu se zásadami 
a požadavky uvedenými v tomto nařízení 
a [horizontálním nařízení].

převáděním tohoto rámce Unie do režimů 
podpory použitelných na příjemce. V této 
souvislosti by členské státy měly jednat 
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie, obecnými zásadami práva 
Unie a zajistit, aby byl právní rámec pro 
poskytování podpory Unie příjemcům 
založen na jejich strategických plánech 
SZP a byl v souladu se zásadami 
a požadavky uvedenými v tomto nařízení 
a [horizontálním nařízení].

Or. es

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pro rozvoj chytrého a odolného 
zemědělského odvětví tvoří přímé platby i 
nadále zásadní součást záruky 
spravedlivého příjmu na podporu 
zemědělců. Stejně tak jsou pro zlepšení 
pozice zemědělců na trhu nezbytné 
investice do restrukturalizace 
zemědělských podniků, modernizace, 
inovací, diverzifikace a zavádění nových 
technologií.

(14) Pro rozvoj moderního, 
konkurenceschopného a odolného 
zemědělského odvětví tvoří přímé platby i 
nadále zásadní součást záruky 
spravedlivého příjmu na podporu 
zemědělců. Stejně tak jsou pro zlepšení 
pozice zemědělců na trhu nezbytné 
investice do restrukturalizace 
zemědělských podniků, modernizace, 
inovací, diverzifikace a zavádění nových 
technologií.

Or. es

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V kontextu širší tržní orientace SZP 
nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“ mohou intenzivnější 

(15) V kontextu širší tržní orientace SZP 
nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“ mohou intenzivnější 
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působení trhu, klimatické změny a s nimi 
spojené častější a silnější klimatické 
události, ale i sanitární a fytosanitární krize 
vést k riziku nestálých cen a zvýšeného 
tlaku na příjmy. Proto, ačkoli jsou za 
vytváření strategií svých zemědělských 
podniků zodpovědní samotní zemědělci, 
měl by být vytvořen pevný rámec 
zajišťující vhodné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu mohou členské státy a zemědělci 
vycházet z unijní platformy řízení rizik pro 
budování kapacity, aby zemědělcům mohly 
být poskytnuty adekvátní finanční nástroje 
pro investice a přístup k pracovnímu 
kapitálu, školení a přenosu znalostí a rad.

působení trhu, obchodní dohody s třetími 
zeměmi, klimatické změny a s nimi spojené 
častější a silnější klimatické události, ale i 
sanitární a fytosanitární krize vést k riziku 
nestálých cen a zvýšeného tlaku na příjmy. 
Nerovnováhy v potravinovém řetězci, 
zejména na úkor primárního sektoru, 
který je nejslabším článkem, rovněž 
negativně ovlivňují příjmy výrobců. Proto, 
ačkoli jsou za vytváření strategií svých 
zemědělských podniků zodpovědní 
samotní zemědělci, měl by být vytvořen 
pevný rámec zajišťující vhodné řízení rizik. 
Z tohoto důvodu mohou členské státy a 
zemědělci vycházet z unijní platformy 
řízení rizik pro budování kapacity, aby 
zemědělcům mohly být poskytnuty 
adekvátní finanční nástroje pro investice a 
přístup k pracovnímu kapitálu, školení a 
přenosu znalostí a rad.

Or. es

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Podpora péče o životní prostředí a 
klima a podíl na dosahování unijních cílů 
souvisejících s oblastmi životního prostředí 
a klimatu je pro budoucnost zemědělství a 
lesnictví v Unii vysokou prioritou. 
Architektura SZP by proto měla mít v 
oblasti těchto cílů větší ambice. Na základě 
modelu realizace by měla být opatření na 
řešení degradace životního prostředí a 
změny klimatu zaměřena na výsledky a 
článek 11 Smlouvy o fungování EU by měl 
být pro tento účel považován za povinně 
dosažitelný.

(16) Podpora péče o životní prostředí a 
klima a podíl na dosahování unijních cílů 
souvisejících s oblastmi životního prostředí 
a klimatu je pro budoucnost zemědělství a 
lesnictví v Unii vysokou prioritou. 
Architektura SZP by proto měla mít v 
oblasti těchto cílů větší ambice. Na základě 
modelu realizace by měla být opatření na 
řešení degradace životního prostředí a 
změny klimatu zaměřena na výsledky a 
článek 11 Smlouvy o fungování EU by měl 
být pro tento účel považován za povinně 
dosažitelný.

Jelikož mnohé venkovské oblasti v Unii 
trpí strukturálními problémy, 
např. nedostatkem atraktivních pracovních 
příležitostí, nedostatkem dovedností, 

Jelikož mnohé venkovské oblasti v Unii 
trpí strukturálními problémy, 
např. nedostatkem atraktivních pracovních 
příležitostí, nedostatkem dovedností, 
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nedostatkem investic v oblasti konektivity, 
infrastruktury a základních služeb, jakož 
i odlivem mladých lidí, je nezbytné posílit 
v souladu s prohlášením Cork 2.0 sociální 
a hospodářskou strukturu v těchto 
oblastech, zejména vytvářením pracovních 
míst a generační obměnou, vnášením 
pracovních míst a růstu podporovaných 
Komisí do venkovských oblastí, podporou 
sociálního začleňování, generační obnovy
a rozvoje „inteligentních vesnic“ po celém 
evropském venkově. Jak je uvedeno ve 
sdělení „Budoucnost potravin a 
zemědělství“, mohou ve venkovských 
oblastech přispět k růstu a vzniku 
pracovních míst hodnotové řetězce, 
například energie z obnovitelných zdrojů, 
nastupující biohospodářství, oběhové 
hospodářství a ekoturistika. V tomto 
kontextu mohou hrát finanční nástroje a 
využívání záruky InvestEU zásadní roli pro 
zajištění přístupu k financování a pro 
podporu rozšiřování kapacity 
zemědělských hospodářství a podniků. Ve 
venkovských oblastech je potenciál pro 
pracovní příležitosti pro legálně pobývající 
státní příslušníky třetích zemí, čímž se 
podpoří jejich sociální a ekonomická 
integrace, zejména v rámci strategií 
místního rozvoje vedených Společenstvím.

nedostatkem investic v oblasti konektivity, 
infrastruktury a základních služeb, jakož 
i odlivem mladých lidí, je nezbytné posílit 
v souladu s prohlášením Cork 2.0 sociální 
a hospodářskou strukturu v těchto 
oblastech, zejména vytvářením pracovních 
míst a generační obměnou, vnášením 
pracovních míst a růstu podporovaných 
Komisí do venkovských oblastí, podporou 
sociálního začleňování, pomoci mladým 
lidem, většího zapojení žen do 
venkovského hospodářství a rozvoje 
„inteligentních vesnic“ po celém 
evropském venkově. Jak je uvedeno ve 
sdělení „Budoucnost potravin a 
zemědělství“, mohou ve venkovských 
oblastech přispět k růstu a vzniku 
pracovních míst hodnotové řetězce, 
například energie z obnovitelných zdrojů, 
nastupující biohospodářství, oběhové 
hospodářství a ekoturistika. V tomto 
kontextu mohou hrát finanční nástroje a 
využívání záruky InvestEU zásadní roli pro 
zajištění přístupu k financování a pro 
podporu rozšiřování kapacity 
zemědělských hospodářství a podniků. Ve 
venkovských oblastech je potenciál pro 
pracovní příležitosti pro legálně pobývající 
státní příslušníky třetích zemí, čímž se 
podpoří jejich sociální a ekonomická 
integrace, zejména v rámci strategií 
místního rozvoje vedených Společenstvím.

Or. es

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) SZP by měla nadále zajišťovat 
potravinové zabezpečení, jež by mělo být 
pojímáno ve smyslu přístupu k 
dostatečným, bezpečným a výživným 
potravinám v každou dobu. Nadto by měla 

(17) SZP by měla nadále zajišťovat 
potravinové zabezpečení, jež by mělo být 
pojímáno ve smyslu přístupu k 
dostatečným, bezpečným a výživným 
potravinám v každou dobu. Nadto by měla 
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napomáhat ke zlepšení reakce zemědělství 
Unie na nové společenské požadavky 
na potraviny a zdraví, včetně udržitelné 
zemědělské produkce, zdravější výživy, 
potravinového odpadu a dobrých životních 
podmínek zvířat. SZP by měla i nadále 
podporovat produkci se specifickými a 
hodnotnými vlastnosti a zároveň pomáhat 
zemědělcům proaktivně přizpůsobovat 
svou produkci signálům trhu a 
požadavkům spotřebitelů.

napomáhat ke zlepšení reakce zemědělství 
Unie na nové společenské požadavky 
na potraviny a zdraví, včetně udržitelné 
zemědělské produkce, zdravější výživy, 
potravinového odpadu a dobrých životních 
podmínek zvířat. SZP by měla i nadále 
podporovat produkci se specifickými a 
hodnotnými vlastnosti a zároveň pomáhat 
zemědělcům proaktivně přizpůsobovat 
svou produkci signálům trhu a 
požadavkům spotřebitelů.

Or. es

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V návaznosti na předchozí systém 
podmíněnosti realizovaný do roku 2020 se 
dle nového systému podmíněnosti podpora 
SZP plně váže na to, že příjemce dodržuje 
základní normy v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, 
zdraví zvířat, zdraví rostlin a dobrých 
životních podmínek zvířat. Základní normy 
v zeštíhlené formě zahrnují seznam 
povinných požadavků na hospodaření a 
normy pro dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy (DZES). Tyto 
základní normy by měly lépe zohledňovat 
výzvy v oblasti životního prostředí 
a klimatu a novou environmentální 
architekturu SZP, a zajistit tak vyšší úroveň 
ambicí v oblasti ochrany životního 
prostředí a klimatu, jak Komise oznámila 
ve sdělení s názvem „Budoucnost výživy 
a zemědělství“ a ve víceletém finančním 
rámci (VFR). Cílem podmíněnosti je 
přispět k rozvoji udržitelného zemědělství 
prostřednictvím zvyšování povědomí 
příjemců o potřebě respektovat tyto 
základní normy. Jejím cílem je rovněž 
přispět k tomu, aby SZP více naplňovala 

(21) V návaznosti na předchozí systém 
podmíněnosti realizovaný do roku 2020 se 
dle nového systému podmíněnosti podpora 
SZP plně váže na to, že příjemce dodržuje 
základní normy v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, 
zdraví zvířat, zdraví rostlin a dobrých 
životních podmínek zvířat. Základní normy 
v zeštíhlené formě zahrnují seznam 
povinných požadavků na hospodaření a 
normy pro dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy (DZES). Tyto 
základní normy by měly lépe zohledňovat 
výzvy v oblasti životního prostředí 
a klimatu a novou environmentální 
architekturu SZP, a zajistit tak vyšší úroveň 
ambicí v oblasti ochrany životního 
prostředí a klimatu, jak Komise oznámila 
ve sdělení s názvem „Budoucnost výživy 
a zemědělství“ a ve víceletém finančním 
rámci (VFR). Cílem podmíněnosti je 
přispět k rozvoji udržitelného zemědělství 
prostřednictvím zvyšování povědomí 
příjemců o potřebě respektovat tyto 
základní normy. Jejím cílem je rovněž 
přispět k tomu, aby SZP více naplňovala 
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očekávání společnosti tím, že se zlepší 
soudržnost této politiky s cíli v oblasti 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a 
dobrých životních podmínek zvířat. 
Podmíněnost by také měla tvořit nedílnou 
součást environmentální architektury SZP 
jako součást východiska pro ambicióznější 
závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu a měla by být důsledně 
dodržována po celé Unii. U zemědělců, 
kteří tyto požadavky nesplňují, by členské 
státy měly zajistit, aby byly v souladu 
s [horizontálním nařízením] uplatňovány
přiměřené, účinné a odrazující sankce.

očekávání společnosti tím, že se zlepší 
soudržnost této politiky s cíli v oblasti 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a 
dobrých životních podmínek zvířat. 
Podmíněnost by také měla tvořit nedílnou 
součást environmentální architektury SZP 
jako součást východiska pro ambicióznější 
závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu. U zemědělců, kteří tyto 
požadavky nesplňují, by měly být
v souladu s [horizontálním nařízením] 
zavedeny přiměřené, účinné a odrazující 
sankce.

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se harmonizace režimu sankcí, což bude nicméně záležet na rozhodnutí přijatém v 
horizontálním nařízení.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Aby byla umožněna rozmanitost 
zemědělských a chovatelských systémů a 
nejrůznějších environmentálních situací v 
Unii, je opodstatněné uznat, že kromě 
postupů pro dobrý zemědělský 
a environmentální stav půdy přinášejí 
stejný nebo vyšší prospěch pro klima a 
životní prostředí také 
agroenvironmentální a klimatická 
opatření nebo certifikační režimy podobné 
uvedeným postupům. Na druhou stranu 
vzhledem k uznaným přínosům systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí je třeba mít za to, že tyto systémy 
automaticky splňují určité požadavky 
týkající se dobrých zemědělských a 
environmentálních postupů.

Or. es
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Odůvodnění

Ekologické zemědělství je vyloučeno z povinnosti splnit určité požadavky týkající se dobrých 
zemědělských a environmentálních postupů, jichž už byly zproštěny při poslední reformě SZP 
(požadavky zahrnuté pod pojmem „ekologizace“)

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cílem rámce norem DZES je 
přispět ke zmírnění klimatických změn a 
přizpůsobení se těmto změnám, řešení 
výzev spojených s dostatkem vody, 
ochranou a kvalitou půdy a ochranou a 
kvalitou biologické rozmanitosti. Rámec je 
třeba zdokonalit tak, aby zohlednil 
především praxi stanovenou do roku 2020 
v rámci ekologizace přímých plateb, 
zmírňování klimatických změn a potřebu 
vylepšit udržitelnost zemědělských 
podniků, obzvláště pak hospodaření s 
živinami. Uznává se, že každá DZES 
přispívá k realizaci více cílů. Za účelem 
implementace rámce by měly členské státy 
definovat národní normu pro každou 
normu stanovenou na úrovni Unie a přitom 
zohlednit specifické vlastnosti příslušné 
oblasti včetně půdních a klimatických 
podmínek, existujících podmínek v 
zemědělství, využití půdy, střídání plodin, 
zemědělské praxe a struktur zemědělských 
podniků. Členské státy mohou kromě toho 
také definovat další národní normy 
související s hlavními cíli stanovenými v 
příloze III s cílem zlepšit realizaci 
environmentálních a klimatických norem 
rámce DZES. Jako součást rámce DZES 
budou za účelem podpory agronomického 
i environmentálního výkonu 
zemědělských podniků za pomoci 
speciálně určeného elektronického 
nástroje pro udržitelnost zemědělských 
podniků, v oblasti živin který bude 
dostupný jednotlivým zemědělcům 

(22) Cílem rámce norem DZES je 
přispět ke zmírnění klimatických změn a 
přizpůsobení se těmto změnám, řešení 
výzev spojených s dostatkem vody, 
ochranou a kvalitou půdy a ochranou a 
kvalitou biologické rozmanitosti. Rámec je 
třeba zdokonalit tak, aby zohlednil 
především praxi stanovenou do roku 2020 
v rámci ekologizace přímých plateb, 
zmírňování klimatických změn a potřebu 
vylepšit udržitelnost zemědělských 
podniků. Uznává se, že každá DZES 
přispívá k realizaci více cílů. Za účelem 
implementace rámce by měly členské státy 
definovat národní normu pro každou 
normu stanovenou na úrovni Unie a přitom 
zohlednit specifické vlastnosti příslušné 
oblasti včetně půdních a klimatických 
podmínek, existujících podmínek v 
zemědělství, agronomických 
charakteristik různých produkcí,využití 
půdy, střídání plodin, zemědělské praxe a 
struktur zemědělských podniků.
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členských zemí, stanoveny plány 
hospodaření s živinami. Nástroj by měl 
přímo v zemědělském podniku poskytovat 
podporu při rozhodování počínaje 
minimálními funkcemi hospodaření s 
živinami. Rozsáhlá interoperabilita a 
modularita by také měla zajistit možnost 
přidávat další elektronické aplikace pro 
zemědělce a elektronickou správu. S cílem 
zajistit rovné podmínky pro všechny 
zemědělce po celé Unii může Komise 
poskytnout členským státům podporu s 
navrhováním nástroje i s požadovanými 
službami ukládání a zpracování údajů.

Or. es

Odůvodnění

Je příliš brzo na zařazení nástroje pro udržitelnost živin do norem podmíněnosti vzhledem k 
tomu, jaké potíže by to mohlo představovat pro mnohé zemědělské podniky, zejména v 
oblastech bez širokopásmového přístupu. Na druhou stranu je potřeba zajistit maximálně 
důslednou harmonizaci podmíněnosti v celé EU.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly za tímto 
účelem, a také a za účelem identifikace 
nezbytných zlepšení týkajících se všech 
opatření na úrovni zemědělských podniků 
stanovených ve strategických plánech SZP 
vytvořit poradenské služby pro zemědělství 
pro vylepšení udržitelného hospodaření a 
celkového výkonu zemědělských a 
venkovských podniků zahrnující 
ekonomické, environmentální a sociální 
rozměry. Poradenské služby pro 
zemědělství by měly zemědělcům a dalším 
příjemců podpory v rámci SZP pomáhat k 
většímu povědomí o vztazích mezi řízením 
zemědělského podniku a 
obhospodařováním půdy na jedné straně a 
o určitých normách, požadavcích a 

(24) Členské státy by měly za tímto 
účelem, a také a za účelem identifikace 
nezbytných zlepšení týkajících se všech 
opatření na úrovni zemědělských podniků 
stanovených ve strategických plánech SZP 
vytvořit poradenské služby pro zemědělství 
pro vylepšení udržitelného hospodaření a 
celkového výkonu zemědělských a 
venkovských podniků zahrnující 
ekonomické, environmentální a sociální 
rozměry. Poradenské služby pro 
zemědělství by měly zemědělcům a dalším 
příjemců podpory v rámci SZP pomáhat k 
většímu povědomí o vztazích mezi řízením 
zemědělského podniku a 
obhospodařováním půdy na jedné straně a 
o určitých normách, požadavcích a 
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informacích na straně druhé. Seznam 
těchto norem, požadavků a informací 
obsahuje normy, které se na zemědělce a 
další příjemce SZP vztahují a jsou pro ně 
nezbytné a jsou stanovené ve strategickém 
plánu SZP, a také normy, které vyplývají z 
legislativy pro vodu, udržitelné používání 
pesticidů a z iniciativ boje proti 
antimikrobiální odolnosti a pro řízení rizik. 
Aby bylo možné vylepšit kvalitu a 
efektivitu poradenství, měly by členské 
státy začlenit do zemědělského znalostního 
a inovačního systému (AKIS) poradce, aby 
bylo možné zprostředkovávat aktuální 
technologické a vědecké informace 
vyvinuté v rámci výzkumu a inovací.

informacích na straně druhé. Seznam 
těchto norem, požadavků a informací 
obsahuje normy, které se na zemědělce a 
další příjemce SZP vztahují a jsou pro ně 
nezbytné a jsou stanovené ve strategickém 
plánu SZP, a také normy, které vyplývají z 
legislativy pro vodu, udržitelné používání 
pesticidů a z iniciativ boje proti 
antimikrobiální odolnosti a pro řízení rizik 
a k podpoře udržitelného hospodaření s 
živinami. Aby bylo možné vylepšit kvalitu 
a efektivitu poradenství, měly by členské 
státy začlenit do zemědělského znalostního 
a inovačního systému (AKIS) poradce, aby 
bylo možné zprostředkovávat aktuální 
technologické a vědecké informace 
vyvinuté v rámci výzkumu a inovací.

Or. es

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Unijní legislativa by měla stanovit, 
že členské státy by ve svých strategických 
plánech SZP měly stanovit požadavky 
ohledně minimální plochy pro příjem 
platby oddělené od produkce. Takové 
požadavky by se měly vztahovat na 
potřebu vyhnout se nadměrné 
administrativní zátěži způsobené správou 
četných vyplácení malých částek a na 
potřebu zajistit, aby podpora efektivně 
přispívala k plnění cílů SZP, k nimž přímé 
platby oddělené od produkce přispívají. Za 
účelem garance minimální výše podpory 
zemědělského příjmu pro všechny 
skutečné zemědělce a za účelem 
dodržování cílů Smlouvy při zajišťování 
spravedlivé životní úrovně zemědělské 
komunity by měla být na základě plochy 
stanovena roční platba oddělená od 
produkce, a to jako typ „podpory 

(26) Unijní legislativa by měla stanovit, 
že členské státy by ve svých strategických 
plánech SZP měly stanovit požadavky 
ohledně minimální plochy pro příjem 
přímé platby. Takové požadavky by se 
měly vztahovat na potřebu vyhnout se 
nadměrné administrativní zátěži způsobené 
správou četných vyplácení malých částek a 
na potřebu zajistit, aby podpora efektivně 
přispívala k plnění cílů SZP, k nimž přímé 
platby přispívají. S ohledem na existenci 
spojených plateb, které nejsou spojeny s 
plochou, a rovněž s ohledem na existenci 
někdy významných odchylek v platbách 
na hektar by limit opírající se výhradně o 
hektary nebyl efektivní, takže je třeba
rovněž počítat s možností využít minimální 
výši plateb.
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základního příjmu pro udržitelnost“. Za 
účelem zlepšení cílenosti této podpory by 
se částky těchto plateb měly lišit v 
jednotlivých územních skupinách a na 
základě socioekonomických a/nebo 
agronomických podmínek. S ohledem 
na předcházení negativním dopadům 
na příjmy zemědělců se mohou členské 
státy rozhodnout, že podporu základního 
příjmu pro udržitelnost budou provádět 
na základě platebních nároků. V tomto 
případě by hodnota platebních nároků 
před dalším sbližováním měla být úměrná 
k jejich hodnotě stanovené v rámci 
základních platebních režimů podle 
nařízení (EU) č. 1307/2013, rovněž 
s přihlédnutím k platbám na zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí. Členské státy by rovněž měly 
dosáhnout dalšího sbližování, aby dále 
docházelo k rychlejšímu upouštění od 
historických hodnot.

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se rozdělit tento písm. odůvodnění na dvě části. Na druhou stranu je potřeba 
stanovit minimální limit plateb, neboť v některých zemích se hodnota podpor na hektar dosud 
výrazně odlišuje, a je třeba zohlednit stejně stanovené spojené platby.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Za účelem garance minimální výše 
podpory zemědělského příjmu pro všechny 
skutečné zemědělce a za účelem 
dodržování cílů Smlouvy při zajišťování 
spravedlivé životní úrovně zemědělské 
komunity by měla být na základě plochy 
stanovena roční platba oddělená od 
produkce, a to jako typ „podpory 
základního příjmu pro udržitelnost“. Za 
účelem zlepšení cílenosti této podpory by 
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se částky těchto plateb měly lišit v 
jednotlivých územních skupinách a na 
základě socioekonomických a/nebo 
agronomických podmínek. S ohledem 
na předcházení negativním dopadům 
na příjmy zemědělců se mohou členské 
státy rozhodnout, že podporu základního 
příjmu pro udržitelnost budou provádět 
na základě platebních nároků. V tomto 
případě by hodnota platebních nároků 
před dalším sbližováním měla být úměrná 
k jejich hodnotě stanovené v rámci 
základních platebních režimů podle 
nařízení (EU) č. 1307/2013, rovněž 
s přihlédnutím k platbám na zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí. Členské státy by rovněž měly 
dosáhnout dalšího sbližování, aby dále 
docházelo k rychlejšímu upouštění od 
historických hodnot.

Or. es

Odůvodnění

Navrhujeme rozdělit písm. odůvodnění 26 na dvě části.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) Podpora základního příjmu pro 
udržitelnost představuje hlavní příspěvek 
SZP ke stabilizaci příjmů zemědělských 
podniků, takže je potřeba, aby zásadní 
část, tedy minimálně 70 procent dotací 
uvedených v příloze VII tohoto nařízení 
byla určena na tuto podporu.

Or. es

Odůvodnění

Podpora základního příjmu pro udržitelnost představuje nástroj SZP, který zajistí větší 
jednotnost zacházení se zemědělci a chovateli a současně bude představovat první podporu 
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zemědělského příjmu ze strany této politiky.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Malé zemědělské podniky zůstávají 
základním kamenem unijního zemědělství, 
protože hrají stěžejní úlohu v podpoře 
zaměstnanosti venkova a přispívají k 
územnímu rozvoji. Za účelem prosazení 
vyrovnanějšího rozdělování podpory a 
snižování administrativní zátěže příjemců 
malých částek by měly mít členské státy 
možnost nabízet malým zemědělcům 
možnost nahradit další přímé platby 
jednorázovou platbou pro malé zemědělce. 

(28) Malé zemědělské podniky zůstávají 
základním kamenem unijního zemědělství, 
protože hrají stěžejní úlohu v podpoře 
zaměstnanosti venkova a přispívají k 
územnímu rozvoji. Za účelem prosazení 
vyrovnanějšího rozdělování podpory a 
snižování administrativní zátěže příjemců 
malých částek by měly mít členské státy 
možnost nabízet malým zemědělcům 
možnost nahradit přímé platby 
jednorázovou platbou. Nicméně s ohledem 
na větší snížení administrativní zátěže je 
třeba členským státům umožnit, aby v 
první fázi do zjednodušeného režimu 
automaticky zařadily některé zemědělce a 
nabídly jim možnost z tohoto režimu v 
konkrétní lhůtě vystoupit. V zájmu zásady 
proporcionality je třeba dát členským 
státům možnost, aby vyloučily malé 
zemědělce, kteří se budou účastnit ve 
zjednodušeném režimu kontrol 
podmíněnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) S ohledem na výrazné stárnutí 
zemědělského obyvatelstva, které hrozí 
zvýraznit vylidnění venkovských oblastí, a 
vzhledem k potřebě podpořit příchod 
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nových zemědělců do odvětví je k 
dnešnímu dni odůvodněné umožnit 
členským státům, aby posunuly věkovou 
hranici coby hlavní předpoklad 
způsobilosti pro příjem zvláštních podpor 
pro mladé zemědělce ze 40 na 45 let, 
pokud to bude nutné na základě analýzy 
slabých stránek, hrozeb, silných stránek a 
příležitostí (SWOT).

Or. es

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) SZP by měla zajistit, že členské 
státy zlepší realizaci environmentálních 
cílů při současném respektování místních 
potřeb a skutečných okolností zemědělců. 
Členské státy by měly v rámci přímých 
plateb ve strategickém plánu SZP stanovit 
ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež 
by měly být plně koordinovány s dalšími 
relevantními intervencemi. Ty by měly být 
členskými státy definovány jako platby 
poskytované buď jako stimuly a náhrady za 
veřejně prospěšná opatření zemědělských 
postupů přínosných pro životní prostředí a 
klima, nebo jako kompenzace za zavedení 
těchto postupů. V obou případech by měly 
cílit na vylepšení environmentálního a 
klimatického plnění SZP a měly by být 
následně vnímány tak, že přesahují 
povinné požadavky, které jsou již 
předepsané v systému podmíněnosti. 
Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí 
ekorežimy pro zemědělské postupy, např. 
lepší obhospodařování trvalých pastvin 
a krajinných prvků a ekologické 
zemědělství. Tyto režimy mohou rovněž
zahrnovat „vstupní režimy“, které mohou 
být podmínkou pro vytvoření 
ambicióznějších závazků rozvoje venkova.

(31) SZP by měla zajistit, že členské 
státy zlepší realizaci environmentálních 
cílů při současném respektování místních 
potřeb a skutečných okolností zemědělců. 
Členské státy by měly v rámci přímých 
plateb ve strategickém plánu SZP stanovit 
ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež 
by měly být plně koordinovány s dalšími 
relevantními intervencemi. Ty by měly být 
členskými státy definovány jako platby 
poskytované buď jako stimuly a náhrady za 
veřejně prospěšná opatření zemědělských 
postupů přínosných pro životní prostředí a 
klima, nebo jako kompenzace za zavedení 
těchto postupů. V obou případech by měly 
cílit na vylepšení environmentálního a 
klimatického plnění SZP a měly by být 
následně vnímány tak, že přesahují 
povinné požadavky, které jsou již 
předepsané v systému podmíněnosti. 
Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí 
ekorežimy pro podporu výrobních modelů 
prospěšných pro životní prostředí, 
zejména extenzivních chovů, a podporu 
všech druhů zemědělských postupů, mimo 
jiné např. lepší obhospodařování trvalých 
pastvin, krajinných prvků a režimy s 
environmentální certifikací, jako je
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ekologické zemědělství, integrovaná 
produkce nebo ochranné zemědělství. 
Tyto režimy mohou zahrnovat opatření 
odlišné povahy, než jsou 
agroenvironmentálně-klimatické závazky 
zaměřené na rozvoj venkova, a dále 
opatření téže povahy s řadou„vstupních 
režimů“, které mohou být podmínkou pro 
vytvoření ambicióznějších závazků rozvoje 
venkova.

Or. es

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby se udržela specifičnost 
intervencí a usnadnilo naprogramování 
odvětvových intervencí pro odvětví vína, 
olivového oleje a stolních oliv, chmele a 
dalších zemědělských produktů, jež budou 
definovány v tomto nařízení, je potřeba 
národních finančních krytí nebo dalších 
omezení ve formě zastropování. Kromě 
toho by však měla být v odvětví ovoce, 
zeleniny a včelařství nadále poskytována 
unijní finanční podpora v souladu s 
pravidly stanovenými v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/201318, a to proto, aby nedocházelo k 
maření doplňkových cílů, které jsou 
specifické pro tyto typy intervencí. Pakliže 
by členské státy zavedly ve svých 
strategických plánech SZP podporu pro 
„další odvětvové intervence“, měl by být 
odpovídající finanční příděl odečten od 
přídělu pro daný typ intervence ve formě 
přímých plateb daného členského státu, 
aby se zachovala finanční neutralita. Pokud 
se členský stát rozhodne nezavádět 
odvětvové intervence pro odvětví chmele a 
olivového oleje, pak by měly být příslušné 
příděly pro uvedený stát zpřístupněny jako 

(36) Aby se udržela specifičnost 
intervencí a usnadnilo naprogramování 
odvětvových intervencí pro odvětví vína, 
olivového oleje a stolních oliv, chmele a 
dalších zemědělských produktů, jež budou 
definovány v tomto nařízení, je potřeba 
národních finančních krytí nebo dalších 
omezení ve formě zastropování. Kromě 
toho by však měla být v odvětví ovoce, 
zeleniny a včelařství nadále poskytována 
unijní finanční podpora v souladu s 
pravidly stanovenými v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/201318, a to proto, aby nedocházelo k 
maření doplňkových cílů, které jsou 
specifické pro tyto typy intervencí. Pakliže 
by členské státy zavedly ve svých 
strategických plánech SZP podporu pro 
„další odvětvové intervence“, měl by být 
odpovídající finanční příděl odečten od 
přídělu pro daný typ intervence ve formě 
přímých plateb daného členského státu, 
aby se zachovala finanční neutralita. Pokud 
se členský stát rozhodne nezavádět 
odvětvové intervence pro odvětví chmele a 
olivového oleje, pak by měly být příslušné 
příděly pro uvedený stát zpřístupněny jako 
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dodatečné příděly pro typy intervencí v 
podobě přímých plateb.

dodatečné příděly pro typy intervencí v 
podobě přímých plateb. V případě 
intervencí souvisejících s „ostatními 
odvětvími“ si budou moci členské státy 
vybrat mezi režimy opírajícími se o 
operační programy a vnitrostátní 
programy podpor v závislosti na 
specifických rysech každého odvětví.

_________________ _________________

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) S ohledem na zvýšení přídělu 
určeného pro odvětví včelařství a 
vzhledem k významné úloze, kterou hraje 
v ochraně biologické rozmanitosti a 
produkci potravin, je možné rovněž 
navýšit maximální limit spolufinancování 
EU a přidat nová opatření určená k 
podpoře rozvoje tohoto odvětví, která lze 
financovat.

Or. es

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Opatření v lesnictví by měla 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesnictví a měla by být založena 
na národních nebo subnárodních 
programech lesnictví členských států nebo 
jejich rovnocenných nástrojích, které by 
měly navazovat na závazky vyplývající 
z nařízení o zahrnutí emisí skleníkových 
plynů a jejich pohlcování v důsledku 
využívání půdy, změny ve využívání půdy 
a lesnictví [nařízení o LULUCF] a na 
závazky, které byly přijaty na 
ministerských konferencích o ochraně lesů 
v Evropě. Intervence by měly vycházet z 
plánů obhospodařování lesů nebo z 
rovnocenných dokumentů a mohou 
zahrnovat rozvoj zalesněné oblasti a 
udržitelné obhospodařování lesa včetně 
zalesňování půdy a vytváření a regenerace 
agrolesnických systémů; ochranu, obnovu 
a zlepšení lesních zdrojů, a to s ohledem 
na potřeby spojené s přizpůsobením se; 
investice do záruk a zlepšování ochrany a 
odolnosti lesa a vytváření lesních 
ekosystémů a klimatických služeb a 
opatření a investice na podporu energie z 
obnovitelných zdrojů a biohospodářství.

(39) Opatření v lesnictví by měla 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesnictví a měla by být založena 
na národních nebo subnárodních 
programech lesnictví členských států nebo 
jejich rovnocenných nástrojích, které by 
měly navazovat na závazky vyplývající 
z nařízení o zahrnutí emisí skleníkových 
plynů a jejich pohlcování v důsledku 
využívání půdy, změny ve využívání půdy 
a lesnictví [nařízení o LULUCF] a na 
závazky, které byly přijaty na 
ministerských konferencích o ochraně lesů 
v Evropě. Intervence by měly vycházet z 
plánů obhospodařování lesů nebo z 
rovnocenných dokumentů a mohou 
zahrnovat rozvoj zalesněné oblasti a 
udržitelné obhospodařování lesa včetně 
zalesňování půdy, předcházení požárům a 
vytváření a regenerace agrolesnických 
systémů; ochranu, obnovu a zlepšení 
lesních zdrojů, a to s ohledem na potřeby 
spojené s přizpůsobením se; investice do 
záruk a zlepšování ochrany a odolnosti lesa 
a vytváření lesních ekosystémů a 
klimatických služeb a opatření a investice 
na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
a biohospodářství.

Or. es

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) EZZF by měl i nadále financovat 
typy intervencí ve formě přímých plateb i 
odvětvové typy intervencí, 
přičemž EZFRV by měl i nadále 
financovat typy intervencí pro rozvoj 
venkova, jak jsou popsány v tomto 
nařízení. Pravidla pro finanční řízení SZP 

(47) EZZF by měl i nadále financovat 
typy intervencí ve formě přímých plateb i 
odvětvové typy intervencí, 
přičemž EZFRV by měl i nadále 
financovat typy intervencí pro rozvoj 
venkova, jak jsou popsány v tomto 
nařízení. Pravidla pro finanční řízení SZP 



PE627.760v02-00 28/226 PR\1167489CS.docx

CS

by měla být pro oba fondy a jimi 
podporované aktivity stanovená samostatně 
a zohledněna by přitom měla být 
skutečnost, že nový model realizace 
poskytuje členským státům větší flexibilitu 
a decentralizaci při dosahování jejich cílů. 
Typy intervencí podle tohoto nařízení by se 
měly vztahovat na období od 1. ledna 2021
do 31. prosince 2027.

by měla být pro oba fondy a jimi 
podporované aktivity stanovená samostatně 
a zohledněna by přitom měla být 
skutečnost, že nový model realizace 
poskytuje členským státům větší flexibilitu 
a decentralizaci při dosahování jejich cílů. 
Typy intervencí podle tohoto nařízení by se 
měly vztahovat na období od 1. ledna 2023
do 31. prosince 2027.

Or. es

Odůvodnění

Nový model opírající se o vnitrostátní strategické plány představuje drastickou změnu 
paradigmatu SZP.  Je třeba mít k dispozici více času na vypracování těchto plánů, takže je 
vhodné odložit jejich spuštěním, aby se navíc předešlo jakémukoliv riziku ve vztahu k 
přerušení plateb pro zemědělce.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby se usnadnila správa fondů 
EZFRV, měla by se ve vztahu k veřejným 
výdajům členských států stanovit jednotná
příspěvková sazba podpory z EZFRV. Aby 
se zohlednil zvláštní význam nebo povaha 
určitých druhů operací, měly by být ve 
vztahu k nim stanoveny zvláštní sazby 
příspěvku. Ke zmírnění zvláštních omezení 
vyplývajících z úrovně rozvoje, odlehlosti 
a izolovanosti by měl být stanoven vhodný
příspěvek EZFRV pro méně rozvinuté 
regiony a nejvzdálenější regiony uvedené v 
článku 349 Smlouvy o fungování EU a 
menší ostrovy v Egejském moři.

(49) Aby se usnadnila správa fondů 
EZFRV, měla by se ve vztahu k veřejným 
výdajům členských států stanovit 
všeobecná příspěvková sazba podpory z 
EZFRV. Aby se zohlednil zvláštní význam 
nebo povaha určitých druhů operací, měly 
by být ve vztahu k nim stanoveny zvláštní 
sazby příspěvku. Ke zmírnění zvláštních 
omezení vyplývajících z úrovně rozvoje, 
odlehlosti a izolovanosti by měl být 
stanoven vyšší příspěvek EZFRV pro méně 
rozvinuté regiony a nejvzdálenější regiony 
uvedené v článku 349 Smlouvy o 
fungování EU a menší ostrovy v Egejském 
moři, jež jsou určeny v čl. 1 odst. 2 
nařízení (EU) č. 229/2013.

Or. es

Pozměňovací návrh 32
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Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) S cílem zajistit jasnou strategickou 
povahu těchto strategických plánů SZP 
a usnadnit propojení s ostatními politikami 
Unie, a zejména se zavedenými 
dlouhodobými vnitrostátními odvozenými 
z právních předpisů Unie nebo 
mezinárodních dohod, např. dohod 
týkajících se změny klimatu, lesů, 
biologické rozmanitosti a vody, je vhodné, 
aby na každý členský stát existoval jediný 
strategický plán SZP.

(55) S cílem zajistit jasnou strategickou 
povahu těchto strategických plánů SZP 
a usnadnit propojení s ostatními politikami 
Unie, a zejména se zavedenými 
dlouhodobými vnitrostátními 
cíliodvozenými z právních předpisů Unie 
nebo mezinárodních dohod, např. dohod 
týkajících se změny klimatu, lesů, 
biologické rozmanitosti a vody, je vhodné, 
aby na každý členský stát existoval jediný 
strategický plán SZP. S ohledem na 
správní strukturu některých členských 
států bude tento strategický plán nicméně 
moci obsahovat regionalizované 
intervence zaměřené na rozvoj venkova.

Or. es

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Strategické plány SZP by měly mít 
za cíl zajistit větší soudržnost četných 
nástrojů SZP, neboť by se měly vztahovat 
na typy intervencí v podobě přímých 
plateb, odvětvové typy intervencí i typy 
intervencí pro rozvoj venkova. Měly by 
rovněž zajistit a prokázat, že rozhodnutí 
členského státu jsou přiměřená a v souladu 
s prioritami a cíli Unie. Je tudíž vhodné, 
aby obsahovaly intervenční strategie 
zaměřené na výsledky a strukturované 
kolem specifických cílů SZP, včetně 
kvantifikovaných dílčích cílů v souvislosti 
s těmito cíli. Aby se umožnilo jejich 
sledování na ročním základě, je vhodné, 
aby tyto cíle byly založeny na ukazatelích 
výsledku.

(58) Strategické plány SZP by měly mít 
za cíl zajistit větší soudržnost četných 
nástrojů SZP, neboť by se měly vztahovat 
na typy intervencí v podobě přímých 
plateb, odvětvové typy intervencí i typy 
intervencí pro rozvoj venkova. Měly by 
rovněž zajistit a prokázat, že rozhodnutí 
členského státu jsou přiměřená a v souladu 
s prioritami a cíli Unie. Je tudíž vhodné, 
aby obsahovaly intervenční strategie 
zaměřené na výsledky a strukturované 
kolem specifických cílů SZP, včetně 
kvantifikovaných dílčích cílů v souvislosti 
s těmito cíli. Aby se umožnilo jejich 
sledování na ročním, případně víceletém
základě, je vhodné, aby tyto cíle byly 
založeny na ukazatelích výsledku.
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Or. es

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Vzhledem k tomu, že členským 
státům by měla být poskytnuta flexibilita v 
oblasti rozhodnutí delegovat část plnění 
strategického plánu SZP na regionální 
úroveň na základě národního rámce, a to s 
cílem usnadnit při řešení celonárodních 
výzev koordinaci mezi regiony, je vhodné, 
aby strategické plány SZP stanovily popis 
interakce mezi národními a regionálními 
intervencemi.

(60) Vzhledem k tomu, že členským 
státům by měla být poskytnuta flexibilita v 
oblasti rozhodnutí delegovat část návrhu a
plnění strategického plánu SZP na 
regionální úroveň na základě národního 
rámce, a to s cílem usnadnit při řešení 
celonárodních výzev koordinaci mezi 
regiony, je vhodné, aby strategické plány 
SZP stanovily popis interakce mezi 
národními a regionálními intervencemi.

Or. es

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Jelikož strategické plány SZP by 
měly umožnit, aby se Komise chopila své 
odpovědnosti za řízení rozpočtu Unie 
a poskytla členským státům právní jistotu 
ohledně určitých prvků plánu, je vhodné, 
aby tyto plány obsahovaly konkrétní popis 
jednotlivých intervencí, včetně podmínek
způsobilosti, přidělování rozpočtových 
prostředků, plánovaných výstupů 
a jednotkových nákladů. Je nezbytný 
finanční plán, který má podávat přehled 
o veškerých rozpočtových aspektech a pro 
každou intervenci, spolu s plánem cílů.

(61) Jelikož strategické plány SZP by 
měly umožnit, aby se Komise chopila své 
odpovědnosti za řízení rozpočtu Unie 
a poskytla členským státům právní jistotu 
ohledně určitých prvků plánu, je vhodné, 
aby tyto plány obsahovaly konkrétní popis 
jednotlivých intervencí, včetně kritérií
způsobilosti, přidělování rozpočtových 
prostředků, plánovaných výstupů 
a jednotkových nákladů. Je nezbytný 
finanční plán, který má podávat přehled 
o veškerých rozpočtových aspektech a pro 
každou intervenci, spolu s plánem cílů.

Or. es
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Vzhledem k obavám souvisejícím 
s administrativní zátěží v rámci sdíleného 
řízení by rovněž mělo být ve strategickém 
plánu SZP předmětem zvláštní pozornosti 
zjednodušení.

(64) Vzhledem k obavám souvisejícím 
s administrativní zátěží v rámci sdíleného 
řízení by rovněž mělo být ve strategickém 
plánu SZP předmětem zvláštní pozornosti 
snížení této zátěže.

Or. es

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Za správu a provádění každého 
strategického plánu SZP by měl být 
zodpovědný řídicí orgán. Jeho povinnosti 
by měly být stanoveny v tomto nařízení. 
Řídicí orgán by měl mít možnost přenést 
část svých povinností a ponechat si 
odpovědnost za účinnost a správnost řízení. 
Členské státy by měly zajistit, aby při 
řízení a provádění strategických plánů SZP 
byly finanční zájmy Unie chráněny 
v souladu s [nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) X] 
[nové finanční nařízení] a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) X 
[nové horizontální nařízení].

(69) Za správu a provádění každého 
strategického plánu SZP by měl být 
zodpovědný řídicí orgán. Nicméně v 
případě regionalizace prvků souvisejících 
s politikou rozvoje venkova mohou 
členské státy zřídit regionální řídicí 
orgány. Jeho povinnosti by měly být 
stanoveny v tomto nařízení. Řídicí orgán 
by měl mít možnost přenést část svých 
povinností a ponechat si odpovědnost za 
účinnost a správnost řízení. Členské státy 
by měly zajistit, aby při řízení a provádění 
strategických plánů SZP byly finanční 
zájmy Unie chráněny v souladu 
s [nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) X] [nové finanční 
nařízení] a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) X [nové 
horizontální nařízení].

Or. es
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) EZFRV by měl technickou pomocí 
podporovat, a to z podnětu Komise, 
opatření týkající se plnění úkolů uvedených 
v [článku 7 horizontálního nařízení]. Na 
podnět členských států lze poskytnout i 
odbornou podporu za účelem plnění úkolů 
nezbytných pro účinnou správu a plnění 
podpory v souvislosti se strategickým 
plánem SZP. Zvýšení prostředků 
na technickou pomoc z podnětu členských 
států je k dispozici pouze pro Maltu.

(71) EZFRV by měl technickou pomocí 
podporovat, a to z podnětu Komise, 
opatření týkající se plnění úkolů uvedených 
v [článku 7 horizontálního nařízení]. Na 
podnět členských států lze poskytnout i 
odbornou podporu za účelem plnění úkolů 
nezbytných pro účinnou správu a plnění 
podpory v souvislosti se strategickým 
plánem SZP. Zvýšení prostředků 
na technickou pomoc z podnětu členských 
států je k dispozici pouze pro 
Lucembursko a Maltu.

Or. es

Odůvodnění

Oprava

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) Je třeba zavést mechanismus k 
podnikání kroků na ochranu finančních 
zájmů Unie v případě, že by se provádění 
strategického plánu SZP významně 
odchýlilo od stanovených cílů. Od 
členských států je proto nutné v případě 
významného a neopodstatněného neplnění 
požadovat vytvoření akčních plánů. 
Nesplnění plánovaných výsledků by mohlo 
vést k pozastavení a nakonec i omezení 
unijních prostředků. Nadto se stanoví 
celková výkonností prémie jako součást 
pobídkového mechanismu založeného 
na přidělení výkonnostní prémie, s cílem 
podpořit řádnou výkonnost v oblasti 

(76) Je třeba zavést mechanismus k 
podnikání kroků na ochranu finančních 
zájmů Unie v případě, že by se provádění 
strategického plánu SZP významně 
odchýlilo od stanovených cílů. Od 
členských států je proto nutné v případě 
významného a neopodstatněného neplnění 
požadovat vytvoření akčních plánů. 
Nesplnění plánovaných výsledků by mohlo 
vést k pozastavení a nakonec i omezení 
unijních prostředků.
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životního prostředí a klimatu.

Or. es

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) V zájmu zajištění právní jistoty, 
ochrany práv zemědělců a zaručení 
hladkého, soudržného a účinného 
fungování typů intervencí v podobě 
přímých plateb by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty, 
pokud jde o pravidla podmiňující 
poskytnutí plateb používáním 
certifikovaných osiv určitých odrůd konopí 
a postup při určování odrůd konopí a 
ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu v 
těchto odrůdách; pravidla pro dobrý 
zemědělský a environmentální stav a 
některé související prvky v souvislosti s 
požadavky způsobilosti; pravidla týkající 
se obsahu ohlášení a požadavky na aktivaci 
platebních nároků; další pravidla pro 
ekorežimy; opatření, která mají zamezit 
tomu, aby příjemci podpory příjmu vázané 
na produkci, byli postiženi strukturální 
nerovnováhou na trhu v daném odvětví, 
včetně rozhodnutí, že taková podpora může 
být i nadále vyplácena až do roku 2027 
na základě produkčních jednotek, na něž 
byla poskytnuta v minulém referenčním 
období; pravidla a podmínky schvalování 
půdy a odrůd pro účely specifické platby za 
bavlnu a pravidla pro podmínky pro 
přiznání této platby.

(83) V zájmu zajištění právní jistoty, 
ochrany práv zemědělců a zaručení 
hladkého, soudržného a účinného 
fungování typů intervencí v podobě 
přímých plateb by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty, 
pokud jde o pravidla podmiňující 
poskytnutí plateb používáním 
certifikovaných osiv určitých odrůd konopí 
a postup při určování odrůd konopí a 
ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu v 
těchto odrůdách; a některé související 
prvky pro dobrý zemědělský a 
environmentální stav v souvislosti s 
požadavky způsobilosti; pravidla týkající 
se obsahu ohlášení a požadavky na aktivaci 
platebních nároků; další pravidla pro 
ekorežimy; opatření, která mají zamezit 
tomu, aby příjemci podpory příjmu vázané 
na produkci, byli postiženi strukturální 
nerovnováhou na trhu v daném odvětví, 
včetně rozhodnutí, že taková podpora může 
být i nadále vyplácena až do roku 2027 
na základě produkčních jednotek, na něž 
byla poskytnuta v minulém referenčním 
období; pravidla a podmínky schvalování 
půdy a odrůd pro účely specifické platby za 
bavlnu a pravidla pro podmínky pro 
přiznání této platby.

Or. es

Pozměňovací návrh 41
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Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 85 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85a) S cílem zajistit rovné podmínky 
mezi členskými státy a poskytnout jim 
strukturované hodnoticí nástroje je třeba 
delegovat na Komisi pravomoci, aby 
mohla přijmout určité akty ve vztahu k 
obsahu rámce plnění.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se váže k článku 120, který byl změněn na akt v přenesené 
pravomoci, v souladu s názorem právních služeb Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Pro zajištění jednotných podmínek 
k provedení tohoto nařízení a zabránění 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci, pokud jde 
o stanovení referenčních ploch pro podporu 
na olejnatá semena, pravidla pro schválení 
půdy a povolení odrůd pro účely zvláštní 
podpory pro bavlnu a související 
oznámení, výpočet snížení, pokud plocha 
způsobilá pro podporu a osetá bavlnou 
přesáhne základní plochu, finanční 
podporu Unie pro destilaci vedlejších 
produktů vinifikace, roční rozpis, podle 
členských států, celkové výše podpory
Unie pro typy intervencí na rozvoj 
venkova, pravidla pro předkládání prvků, 
které mají být zahrnuty do strategického 
plánu SZP, pravidla pro postupy a lhůty 
pro schvalování strategických plánů SZP 
a předkládání a schvalování žádostí 
o změnu strategických plánů SZP, jednotné 

(87) Pro zajištění jednotných podmínek 
k provedení tohoto nařízení a zabránění 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci, pokud jde 
o stanovení referenčních ploch pro podporu 
na olejnatá semena, pravidla pro schválení 
půdy a povolení odrůd pro účely zvláštní 
podpory pro bavlnu a související 
oznámení, výpočet snížení, pokud plocha 
způsobilá pro podporu a osetá bavlnou 
přesáhne základní plochu, finanční 
podporu Unie pro destilaci vedlejších 
produktů vinifikace, roční rozpis, podle 
členských států, celkové výše podpory 
Unie pro typy intervencí na rozvoj 
venkova, pravidla pro předkládání prvků, 
které mají být zahrnuty do strategického 
plánu SZP, pravidla pro postupy a lhůty 
pro schvalování strategických plánů SZP 
a předkládání a schvalování žádostí 
o změnu strategických plánů SZP, jednotné 
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podmínky pro uplatňování požadavků 
týkajících se informování a propagace 
týkající se možností nabízených v rámci 
strategických plánů SZP, pravidla týkající 
se výkonnosti, monitorovacího 
a hodnotícího rámce, pravidla pro 
předkládání obsahu výroční zprávy 
o provádění, pravidla pro informace 
zasílané členskými státy pro posouzení 
výkonnosti ze strany Komise, jakož 
i pravidla týkající se potřeby údajů 
a synergií mezi možnými zdroji údajů 
a opatření za účelem zajištění jednotného 
přístupu k určování přidělení výkonnostní 
prémie členským státům. Tyto pravomoci 
by měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/201122.

podmínky pro uplatňování požadavků 
týkajících se informování a propagace 
týkající se možností nabízených v rámci 
strategických plánů SZP, pravidla pro 
předkládání obsahu výroční zprávy 
o provádění, pravidla pro informace 
zasílané členskými státy pro posouzení 
výkonnosti ze strany Komise, jakož 
i pravidla týkající se potřeby údajů 
a synergií mezi možnými zdroji údajů 
a opatření za účelem zajištění jednotného 
přístupu k určování přidělení výkonnostní 
prémie členským státům. Tyto pravomoci 
by měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/201122.

_________________ _________________

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. es

Odůvodnění

Pravidla týkající se výkonnosti, monitorovacího a hodnotícího rámce musejí být stanovena 
aktem v přenesené působnosti. Na druhou stranu se navrhuje odstranit výkonnostní „prémii“, 
neboť by to mohlo představovat dvojí sankci. Termín „prémie“ je matoucí, protože se za ním 
ve skutečnosti skrývá penalizace, která by se mohla přičítat k sankcím za nesplnění cílů.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 92 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(92a) Ostrovní regiony Evropské unie 
vykazují specifické potíže při výkonu 
zemědělské činnosti a rozvoji venkovských 
oblastí. Je vhodné provést posouzení 
dopadu společné zemědělské politiky v 
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těchto regionech s ohledem na možné 
provedení úprav strategických plánů, 
které by zohledňovaly jejich specifické 
rysy.

Or. es

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) typy intervencí a společné
požadavky sloužící členským státům k 
dosahování těchto cílů, jakož i související 
finanční opatření;

b) typy intervencí a požadavky EU, 
které budou členské státy aplikovat k 
dosahování těchto cílů, jakož i související 
finanční opatření;

Or. es

Odůvodnění

Je nutné zdůraznit a posílit společný charakter SZP.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se použije na podporu 
Unie financovanou z EZZF a EZFRV a 
určenou na intervence uvedené ve 
strategickém plánu SZP vypracovaném 
jednotlivými členskými státy a schváleném 
Komisí, který se vztahuje na období od 1. 
ledna 2021 do 31. prosince 2027.

2. Toto nařízení se použije na podporu 
Unie financovanou z EZZF a EZFRV a 
určenou na intervence uvedené ve 
strategickém plánu SZP vypracovaném 
jednotlivými členskými státy a schváleném 
Komisí, který se vztahuje na období od 1. 
ledna 2023 do 31. prosince 2027.

Or. es

Odůvodnění

Nový model opírající se o strategické plány představuje drastickou změnu SZP. Je potřeba mít 
k dispozici více času na vypracování těchto plánů. Proto je potřeba odložit jejich spuštěním, 
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aby se navíc předešlo jakémukoliv riziku ve vztahu k přerušení plateb pro zemědělce.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení kapitoly III hlavy II,
kapitoly II hlavy III a článků 41 a 43 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) [nařízení o společných 
ustanoveních]26 se použijí na podporu 
financovanou z EZFRV podle tohoto 
nařízení.

2. Ustanovení kapitoly II hlavy III a 
článků 41 a 43 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) [nařízení o 
společných ustanoveních]26 se použijí na 
podporu financovanou z EZFRV podle 
tohoto nařízení.

_________________ _________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) […/…] ze dne [datum] [celý název] 
(Úř. věst L ).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) […/…] ze dne [datum] [celý název] 
(Úř. věst L ).

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise již obsahuje sankce za nesplnění cílů stanovených ve strategických plánech. 
Aplikace sankcí za nesplnění makroekonomických cílů by mohla představovat dvojí sankce.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) projekt, smlouva, opatření nebo 
skupina projektů vybraných v rámci 
dotčených programů;

i) projekt, smlouva, opatření nebo 
skupina projektů vybraných v rámci 
dotčeného strategického plánu;

Or. es

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – píms. f – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) v souvislosti s finančními nástroji 
programový příspěvek na finanční nástroj a 
následná finanční podpora poskytnutá z 
tohoto finančního nástroje konečným 
příjemcům;

ii) v souvislosti s finančními nástroji 
příspěvek ze strategického plánu na 
finanční nástroj a následná finanční 
podpora poskytnutá z tohoto finančního 
nástroje konečným příjemcům;

Or. es

Odůvodnění

Prosté vyjasnění.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní subjekt, subjekt s 
právnickou osobou či bez právnické osoby 
nebo fyzická osoba, která je odpovědná za 
zahájení nebo za zahájení i provádění 
operace;

i) veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní subjekt, subjekt s 
právnickou osobou či bez právnické osoby,
fyzická osoba nebo skupina fyzických či 
právnických osob, která je odpovědná za 
zahájení nebo za zahájení i provádění 
operace;

Or. es

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „milníky“ průběžné cíle, kterých je 
třeba dosáhnout ve stanoveném okamžiku 
v průběhu období strategického plánu SZP 
v souvislosti s ukazateli zahrnutými do 
specifického cíle.

j) „milníky“ průběžné cíle, kterých je 
třeba dosáhnout ve stanoveném okamžiku 
v průběhu období strategického plánu SZP 
v souvislosti s ukazateli výsledků
zahrnutými do specifického cíle.

Or. es
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Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) definice „zemědělské činnosti“ je 
podána tak, aby zahrnovala jak výrobu 
zemědělských produktů uvedených v 
příloze I SFEU, včetně bavlny a rychle 
rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích, tak údržbu 
zemědělské plochy ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin bez přípravy, 
která jde nad rámec běžných způsobů 
zemědělské praxe a použití strojů;

a) definice „zemědělské činnosti“ je 
podána tak, aby zahrnovala jak výrobu 
zemědělských produktů uvedených v 
příloze I SFEU, bavlny a rychle rostoucích 
dřevin pěstovaných ve výmladkových 
plantážích, tak údržbu zemědělské plochy 
ve stavu vhodném pro pastvu nebo 
pěstování plodin bez přípravy, která jde 
nad rámec běžných způsobů zemědělské 
praxe a použití strojů;

Or. es

Odůvodnění

Oprava.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) „trvalými travními porosty a 
stálými pastvinami“ (společně 
označovanými jako „trvalé travní porosty“) 
se rozumí půda, která nebyla zahrnuta do 
střídání plodin v zemědělském podniku po 
dobu pěti či více let a která je využívána k 
pěstování trav nebo jiných bylinných 
pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo 
uměle vytvořených (umělý osev) plochách; 
Lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny 
nebo stromy, které mohou být spásány 
nebo které mohou produkovat krmivo;

iii) „trvalými travními porosty a 
stálými pastvinami“ (společně 
označovanými jako „trvalé travní porosty“) 
se rozumí půda, která nebyla zahrnuta do 
střídání plodin v zemědělském podniku po 
dobu pěti či více let a která je využívána k 
pěstování trav nebo jiných bylinných 
pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo 
uměle vytvořených (umělý osev) plochách; 
Lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny 
nebo stromy, které mohou být spásány 
nebo které mohou produkovat krmivo, 
pokud trávy a jiné zelené pícniny i nadále 
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převažují. Rovněž může jít o půdu, která 
slouží jako pastvina a která tvoří součást 
zavedených místních postupů, podle nichž 
trávy a jiné zelené pícniny na plochách 
určených k pastvě tradičně nepřevažovaly, 
nebo půdu, která slouží jako pastvina, u 
níž na plochách určených ke spásání 
trávy a jiné zelené pícniny nepřevažují 
nebo tam nejsou přítomny. Pokud se tak 
členské státy rozhodnou, bude vyloučena 
půda sloužící jako pastvina, která byla 
zahrnuta do střídání plodin po dobu pěti 
či více let

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise představuje krok zpět ve vztahu k dohodě, jíž bylo dosaženo s cílem jednání o 
souhrnném nařízení a která zohledňovala konkrétní vlastnosti středomořských travních 
porostů, jako jsou pastviny. Je nutné zachovat základní prvky této definice, abychom předešli 
diskriminačnímu zacházení.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) definice „skutečného zemědělce“ je 
podána tak, aby podpora nemohla
poskytnuta osobám, jejichž zemědělská 
činnost tvoří jen nevýznamnou část jejich 
celkové hospodářské činnosti nebo jejichž 
hlavním předmětem podnikání není
zemědělství, přičemž z poskytnutí podpory 
nejsou vyloučeni vícestranně zaměření 
zemědělci. Z definice musí být možné 
určit, které zemědělce nelze považovat za 
skutečné zemědělce na základě takových 
podmínek, jako jsou příjmové testy, vklady 
práce v zemědělském podniku, předmět 
podnikání nebo zápis v rejstřících;

d) definice „skutečného zemědělce“ 

definice „skutečného zemědělce“ je podána 
tak, aby podpora byla poskytnuta osobám, 
jejichž zemědělská činnost netvoří
nevýznamnou část jejich celkové 
hospodářské činnosti nebo jejichž hlavním 
předmětem podnikání je zemědělství, 
přičemž z poskytnutí podpory nejsou 
vyloučeni vícestranně zaměření zemědělci. 
Z definice musí být možné určit, které 
zemědělce lze považovat za skutečné 
zemědělce na základě takových podmínek, 
jako jsou příjmové testy, vklady práce v 
zemědělském podniku, předmět podnikání 
nebo zápis v rejstřících. Definice musí v 
každém případě zachovat model 
rodinného zemědělského podniku 
Evropské unie individuální nebo 
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asociační povahy bez ohledu na jeho 
velikost a musí v případě potřeby 
zohlednit specifické rysy regionů 
definovaných v článku 349 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) definice „mladého zemědělce“ je 
podána tak, aby zahrnovala:

e) definice „mladého zemědělce“ je 
pro všechny intervence strategického 
plánu podána tak, aby zahrnovala 
maximální věkovou hranici 40 let, jakož i:

Or. es

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) maximální věkovou hranici, která 
nesmí přesáhnout 40 let;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) Členské státy mohou věkovou 
hranici uvedenou v prvním pododstavci 
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zvýšit na 45 let, pokud bude ve světle 
analýzy slabých stránek, hrozeb, silných 
stránek a příležitostí (SWOT) tato 
navýšení nutné k tomu, aby se přispělo ke 
splnění cíle uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. 
g);

Or. es

Odůvodnění

Výrazné vylidnění venkovských oblastí a výrazné stárnutí obyvatelstva odůvodňují navýšení 
věkové hranice pro příjemce podpor pro „mladé“ s cílem stimulovat příchod nových 
zemědělců na venkov.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) Při vyhodnocení splnění podmínek 
u vedoucího podniku budou členské státy 
zohledňovat modely spoluúčasti různých 
společníků na vedení v asociačních 
podnicích.

Or. es

Odůvodnění

Členské státy by měly při definování pojmu „mladý zemědělec“ zohledňovat konkrétní stav 
modelů spoluúčasti.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) definice „nového zemědělce“ je 
podána tak, aby zahrnovala:

i) podmínky, za nichž lze být „vedoucím 
zemědělského podniku“;
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ii) vhodnou odbornou přípravu nebo 
vhodné dovednosti.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba poskytnout větší podporu novým zemědělcům, aby se posílilo jejich přispění k 
revitalizaci venkovských oblastí.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem podpory z EZZF a EZFRV je dále 
zlepšovat udržitelný rozvoj zemědělství, 
potravin a venkovských oblastí a přispívat 
k dosažení těchto obecných cílů:

Cílem podpory z EZZF a EZFRV je dále 
zlepšovat udržitelný rozvoj zemědělství, 
produkce potravin a venkovských oblastí a 
přispívat k dosažení těchto obecných cílů v 
hospodářské a sociální oblasti a oblasti 
životního prostředí:

Or. es

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat chytré, odolné a 
diverzifikované odvětví zemědělství 
zajišťující bezpečnost potravin;

a) podporovat odolné, 
konkurenceschopné a diverzifikované 
odvětví zemědělství a přispět k plnění cílů 
uvedených v čl. 39 písm. a), c), d) a e) 
Smlouvy o fungování Evropské unie s 
cílem dosáhnout bezpečnosti zásobování v 
EU;

Or. es

Odůvodnění

Nový model strategických plánů by neměl ztrácet ze zřetele hospodářské cíle SZP uvedené ve 
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Smlouvě.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilovat sociálně-ekonomickou 
strukturu venkovských oblastí.

c) posilovat sociálně-ekonomickou 
strukturu venkovských oblastí se zvláštním 
zaměřením na dosahování odpovídající 
životní úrovně zemědělského obyvatelstva 
v souladu s čl. 39 odst. b) Smlouvy o 
fungování Evropské unie a boj proti 
vylidňování venkova.

Or. es

Odůvodnění

Nový model strategických plánů by neměl zapomínat na sociální cíle cíle SZP uvedené ve 
Smlouvě.

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporovat udržitelný rozvoj 
přírodních zdrojů, jako je voda, půda 
a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi;

e) podporovat udržitelný rozvoj 
prostřednictvím účinnějšího hospodaření 
s přírodními zdroji;

Or. es

Odůvodnění

Zjednodušuje se text.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) získávat mladé zemědělce 
a usnadňovat rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech;

g) získávat mladé zemědělce a nové 
zemědělce, zejména ve vylidněných 
oblastech, a usnadňovat rozvoj podnikání 
ve venkovských oblastech;

Or. es

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podporovat zaměstnanost, růst, 
sociální začleňování a místní rozvoj 
ve venkovských oblastech, včetně 
biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství;

h) podporovat zaměstnanost, růst, 
sociální začleňování, zapojení žen do 
venkovského hospodářství a místní rozvoj 
ve venkovských oblastech, včetně 
biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství;

Or. es

Odůvodnění

Členské státy by měl přispět k posílení úlohy žen při dynamizaci venkovského světa.

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zlepšovat reakci zemědělství EU na 
společenskou poptávku po potravinách 
a zdraví, včetně bezpečných, výživných 
a udržitelných potravin, potravinového 
odpadu, jakož i dobrých životních 
podmínek zvířat.

i) zlepšovat reakci zemědělství EU na 
společenskou poptávku po kvalitě a 
bezpečnosti potravin, environmentální 
udržitelnosti a dobrých životních 
podmínkách zvířat.

Or. es
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Odůvodnění

SZP hraje v boji proti potravinovému odpadu zanedbatelnou roli, proto by neměl být uveden 
mezi specifickými cíli. Dále pozměňovací návrh zjednodušuje text.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při dosahování specifických cílů 
členské státy zajistí zjednodušení a 
výkonnost podpory poskytované v rámci 
SZP.

2. S ohledem na dosahování 
specifických cílů Evropská komise a
členské státy zajistí maximální omezení 
administrativní zátěže podpory 
poskytované v rámci SZP.

Or. es

Odůvodnění

Dosud není jasné, zda nový model navrhovaný Evropskou komisí povede ke zjednodušení 
SZP, pročež je lepší soustředit se spíš na cíl snížení administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh 67

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Strategické plány členských států 
nemusejí zahrnovat všechny cíle uvedené 
v odstavci 1, pokud se to bude opírat o 
analýzu situace z hlediska slabých 
stránek, hrozeb, silných stránek a 
příležitostí (SWOT).

Or. es

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou doplnit ukazatele 
výstupu a výsledky uvedené v příloze I. o 
jejich podrobnější rozpis s cílem 
přizpůsobit je specifickým 
charakteristikám svých strategických 
plánů na vnitrostátní a regionální úrovni.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba mít společné ukazatele, které mohou členské státy rozčlenit v závislosti na své 
konkrétní situaci. Pozměňovací návrh chce vyjasnit návrh Komise.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 138, kterými se mění 
příloha I za účelem přizpůsobení 
společných ukazatelů výstupu, výsledku 
a dopadu zkušenostem s jejich 
uplatňováním a jejich případného 
doplnění o ukazatele nové.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Společné ukazatele uvedené v příloze I jsou ve středu nového modelu SZP, proto by měly být 
považovány za základní prvky, které by měly být regulovány postupem spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly intervence 
stanoveny na základě objektivních a 

Členské státy zajistí, aby byly intervence 
stanoveny na základě objektivních a 



PE627.760v02-00 48/226 PR\1167489CS.docx

CS

nediskriminačních kritérií, aby byly 
slučitelné s vnitřním trhem a aby 
nenarušovaly hospodářskou soutěž.

nediskriminačních kritérií a aby nebránily 
řádnému fungování vnitřního trhu.

Or. es

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská komise zajistí, aby strategické 
plány členských států dodržovaly závazky 
Světové obchodní organizace (WTO).

Or. es

Odůvodnění

Komise by měla být i nadále garantem plnění závazků WTO, což by se mohlo odrážet v 
obecných zásadách nařízení.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se intervence 
vycházející z typů intervencí uvedených v 
příloze II tohoto nařízení, včetně definic 
stanovených v článku 3 a definic 
formulovaných ve strategických plánech 
SZP stanovených v článku 4, řídily
ustanoveními bodu 1 přílohy 2 Dohody 
WTO o zemědělství.

Jakmile Evropská komise strategický plán 
schválí, zohlední se, že typy intervencí 
uvedené v příloze II tohoto nařízení, včetně 
definic stanovených v článku 3 a definic 
formulovaných ve strategických plánech 
SZP stanovených v článku 4, se řídí
ustanoveními bodu 1 přílohy 2 Dohody 
WTO o zemědělství.

Or. es

Odůvodnění

Evropská komise by měla být nadále garantem plnění závazků WTO. Dále intervence uvedené 
v tomto nařízení jsou v souladu s normami mezinárodního obchodu.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se 
intervence vycházející ze zvláštní podpory 
pro bavlnu stanovené v pododdílu 2 
oddílu 3 kapitoly II této hlavy řídily 
ustanoveními čl. 6 odst. 5 Dohody WTO o 
zemědělství.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Uvedená platba je v souladu s předpisy WTO.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravidla pro ukládání správních 
sankcí zahrnutá do strategického plánu 
SZP se řídí požadavky stanovenými v 
kapitole IV hlavy IV nařízení (EU) 
[horizontální nařízení].

2. Pravidla týkající se správních 
sankcí uvedená v kapitole IV hlavy IV 
nařízení (EU) (horizontální nařízení) se 
budou vztahovat na příjemce, kteří obdrží 
přímé platby podle kapitoly II této hlavy 
nebo roční prémie podle článků 65, 66 a 
67, pokud nebudou dodržovat pravidla 
podmíněnosti uvedená v prvním 
pododstavci.

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se stanovení společných norem ve věci sankcí v rámci horizontálního nařízení. 
Tento pozměňovací návrh bude nicméně muset být v souladu s tím, co bude dohodnuto ve 
vztahu k uvedenému nařízení.

Pozměňovací návrh 75
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském a 
environmentálním stavu. Členské státy 
vymezí na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni minimální normy pro příjemce, 
které se týkají dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu půdy v souladu s 
hlavním cílem norem uvedených v příloze 
III a které zohledňují zvláštní 
charakteristiky dotčených oblastí, včetně 
půdních a klimatických podmínek, 
stávajících způsobů hospodaření, 
využívání půdy, střídání plodin, 
zemědělských postupů a struktury 
zemědělských podniků.

1. Členské státy zajistí, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském a 
environmentálním stavu. Členské státy 
vymezí na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni minimální normy pro příjemce, 
které se týkají dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu půdy v souladu s 
normami uvedenými v příloze III a které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotčených oblastí, včetně půdních a 
klimatických podmínek, konkrétní 
agronomické charakteristiky různých 
produkcí, stávající způsoby hospodaření, 
využívání půdy, roční střídání plodin, 
zemědělské postupy a struktury 
zemědělských podniků.

Or. es

Odůvodnění

Toto nařízení již stanoví minimální normy podmíněnosti, které musejí producenti dodržovat. 
Na druhou stranu je třeba zohlednit agronomické charakteristiky různých produkcí, neboť v 
určitých případech, jako jsou trvalé kultury nebo podvodní kultury, nemohou být aplikovány 
všechny normy týkající se dobrých zemědělských a environmentálních podmínek.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o hlavní cíle stanovené 
v příloze III, mohou členské státy určit 
další normy, které normy stanovené v 
uvedené příloze s ohledem na tyto hlavní 
cíle doplňují. Členské státy však
nevymezují minimální normy pro jiné 
hlavní cíle než hlavní cíle stanovené v 
příloze III.

2. Členské státy nevymezují 
minimální normy pro jiné hlavní cíle než 
hlavní cíle stanovené v příloze III.
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Or. es

Odůvodnění

Je třeba zajistit co nejdůslednější harmonizaci podmíněnosti, aby se předešlo nestejným 
situacím.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zřídí systém pro 
zavedení nástroje pro udržitelnost 
zemědělských podniků v oblasti živin 
uvedený v příloze III, který obsahuje 
alespoň prvky a funkce v této příloze 
vymezené, příjemcům, kteří tento nástroj 
používají.

vypouští se

Komise může členským státům poskytnout 
podporu při navrhování tohoto nástroje a 
nezbytných služeb ukládání a zpracování 
dat.

Or. es

Odůvodnění

Je dost předčasné zavádět tento nástroj v rámci požadavků na podmíněnost. Mnoho 
producentů nebude schopno tento nástroj snadno používat, zejména v oblastech bez 
širokopásmového připojení. V současné době je lepší zařadit hospodaření s živinami jako 
jedno z opatření, která mohou být pokryta poradenskými službami.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou schválit 
postupy rovnocenné těm, které jsou 
uvedeny v odstavci 1, pod podmínkou, že 
budou mít stejný nebo vyšší přínos pro 
klima a životní prostředí jako jeden nebo 
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více postupů uvedených v tomto odstavci.

Tyto rovnocenné postupy budou 
zahrnovat:

a) závazky uzavřené při plnění článku 65 
a také čl. 28 odst. 2 nařízení 1305/2013;

b) závazky uzavřené při plnění článku 28 
tohoto nařízení;

c) celostátní nebo regionální systémy 
ekologické certifikace, včetně systémů pro 
osvědčení o dodržování vnitrostátních 
právních předpisů v oblasti životního 
prostředí jdoucích nad rámec povinných 
norem stanovených podle přílohy III, 
jejichž záměrem je splnit cíle týkající se 
kvality půdy a vody, biologické 
rozmanitosti, ochrany krajiny 
a zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení o rovnocenných postupech se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Zemědělci, kteří splní požadavky 
uvedené v nařízení 2018/848 o 
ekologickém zemědělství splní ipso facto i 
normy týkající se dobrých zemědělských a 
environmentálních podmínek 1, 8 a 9 
uvedených v příloze III tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Vyjímá se ekologické zemědělství podle DZES 1, 8 a 9, neboť již splňuje přísnější požadavky. 
Jde o přenesení obdobné výjimky z poslední revize SZP pro splnění kritérií „ekologizace“.
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Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Nejvzdálenější regiony podle 
článku 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie budou zproštěny 
požadavků na dobré zemědělské a 
environmentální podmínky 1, 2, 8 a 9 
uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Udržují se v platnosti výjimky pro nejvzdálenější regiony ve vztahu k DZES přizpůsobeným 
ekologizaci a DZES 2 s cílem zohlednit specifické problémy těchto oblastí.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Členské státy poskytnou dotčeným 
příjemcům, ve vhodných případech 
elektronickou cestou, seznam požadavků a 
standardů, jež je na úrovni zemědělských 
podniků třeba dodržovat, a jasné a přesné 
informace o nich.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 138, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla pro dobrý zemědělský 
a environmentální stav, včetně vymezení 
prvků systému pro stanovení poměru 
trvalých travních porostů, referenčního 
roku a míry přeměny podle normy DZES 1 
uvedené v příloze III, jakož i o formát a 
doplňující minimální prvky a funkce 
nástroje pro udržitelnost zemědělských 
podniků v oblasti živin.

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 138, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla pro rovnocenné 
postupy, vymezení některých prvků 
systému pro stanovení poměru trvalých 
travních porostů, referenčního roku podle 
normy DZES 1 uvedené v příloze III, jakož 
i schvalování výjimek z plnění pravidel 
podmíněnosti, pokud to bude nutné z 
důvodů vyšší moci, jako jsou zdravotní 
epidemie, katastrofické události a přírodní 
neštěstí.

Or. es

Odůvodnění

V příloze III se navrhuje zavedené maximální míry odchylek trvalých travních porostů, pročež 
by tento prvek byl vyloučen z aktů přenesené pravomoci. Základní normy DZES musejí zůstat 
zachyceny v základním nařízení. navrhuje se nicméně možnost udělit Evropské komisi 
přenesené pravomoci ke změně norem podmíněnosti pro případy vyšší moci a k zavedení 
doplňujících norem týkajících se obdobných postupů.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy začlení do 
strategického plánu SZP systém pro 
zajištění poradenských služeb pro 
zemědělce a další příjemce podpory 
poskytované v rámci SZP, pokud jde o 
obhospodařování půdy a řízení 
zemědělského podniku („poradenské 
služby pro zemědělství“).

1. Členské státy začlení do 
strategického plánu SZP systém pro 
zajištění poradenských služeb pro 
zemědělce, vlastníky lesa a další příjemce 
podpory poskytované v rámci SZP, pokud 
jde o obhospodařování půdy a řízení 
zemědělského podniku („poradenské 
služby pro zemědělství“).

Or. es

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) řízení rizik podle článku 70; d) řízení rizik;

Or. es

Odůvodnění

Nařízení počítá s režimy řízení rizik rovněž v rámci odvětvových intervencí, a ne jen v rámci 
rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. f a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) techniky optimalizace 
hospodářských výsledků výrobních 
systémů;

Or. es

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. f b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) konkrétní poradenství pro 
zemědělce, kteří poprvé zahajují činnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. f c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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fc) normy bezpečnosti práce nebo 
bezpečnostní normy související se 
zemědělskými podniky;

Or. es

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. f d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) udržitelné hospodaření s živinami 
v podnicích, zejména v nejzranitelnějších 
oblastech.

Or. es

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy sníží částku přímých 
plateb, která má být poskytnuta zemědělci 
podle této kapitoly za daný kalendářní rok 
a která přesahuje 60 000 EUR, takto:

1. Členské státy sníží částku přímých 
plateb, která má být poskytnuta zemědělci 
podle této kapitoly, pokud tato částka 
přesáhne hranici, kterou si stanoví každá 
země a která nesmí být nižší než 100 000 
eur. Snížení bude činit minimálně 25 % a 
maximálně 100 % plateb.

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se mechanismus, který by se přizpůsobil výrobním strukturám každé země. Na 
druhou stranu by se snížení nemělo dotknout podpory ekologických režimů, neboť to by bylo v 
rozporu s environmentálními cíli tohoto nařízení. Pomoc mladým lidem by měla být zcela 
vynechána.

Pozměňovací návrh 90
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně o 25 % za částku v 
rozmezí od 60 000 EUR do 75 000 EUR;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně o 50 % za částku v 
rozmezí od 75 000 EUR do 90 000 EUR;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejméně o 75 % za částku v 
rozmezí od 90 000 EUR do 100 000 EUR;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) o 100 % za částku přesahující 100 
000 EUR.

vypouští se
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Or. es

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) mzdové náklady na pracovní sílu 
nasmlouvanou prostřednictvím podniků 
poskytujících služby k výkonu 
zemědělských nebo činností chovu 
hospodářských zvířat v podniku;

Or. es

Odůvodnění

Zemědělec musí velmi často čelit mzdovým nákladům nasmlouvaným prostřednictvím podniků 
poskytujících služby na činnosti související se zemědělskou činností, jako je balení.

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. b b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) přímé podpory podle článků 27 a 
28;

Or. es

Odůvodnění

Je třeba ze „zavedení stropu“ vyjmout tyto dva typy podpor, aby se zabránilo účinku, který 
bude v rozporu s environmentálními cíli a generační obměnou pole čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Pro výpočet částek podle písmen a) a b) 
použijí členské státy průměrnou standardní 
mzdu související se zemědělskou činností 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni 
vynásobenou počtem ročních pracovních 
jednotek vykázaných dotčeným 
zemědělcem.

Pro výpočet částek podle písmen a) a b) 
použijí členské státy skutečné mzdové 
náklady neboprůměrnou standardní mzdu 
související se zemědělskou činností na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni 
vynásobenou počtem ročních pracovních 
jednotek vykázaných dotčeným 
zemědělcem. Členské státy mohou použít 
ukazatele standardních mzdových 
nákladů spojených s různými druhy 
podniků, referenční hodnoty týkající se 
vytváření pracovních míst podle druhů 
podniků a také rejstříky, které obsahují 
smluvní činnost podle podniků.

Or. es

Odůvodnění

Standardizované informace mohou představovat zjednodušený nástroj, který budou mít 
členské státy k dispozici při odpočítávání mzdových nákladů.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odhadovaný výsledek snížení plateb se 
použije především k financování 
doplňkové redistributivní podpory příjmu 
pro udržitelnost a následně k financování 
dalších intervencí, které jsou součástí 
přímých plateb oddělených od produkce.

Odhadovaný výsledek snížení plateb se 
použije přednostně pro platby oddělené od 
produkce.

Or. es

Odůvodnění

„Zastropování“ je pouhý nástroj finanční disciplíny, takže všechny členské státy by měly mít 
volnost v přidělování uvolněných prostředků těm intervencím, které budou považovány za 
přiměřené v souladu s potřebami v rámci intervencí týkajících se přímých plateb.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení



PE627.760v02-00 60/226 PR\1167489CS.docx

CS

Čl. 15 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy rovněž mohou celý tento 
výsledek nebo jeho část použít k 
financování typů intervencí v rámci 
EZFRV uvedených v kapitole IV 
prostřednictvím převodu. Tento převod do 
EZFRV je součástí finančních tabulek 
strategického plánu SZP a v roce 2023 ho 
lze v souladu s článkem 90 přezkoumat. 
Nepodléhá maximálním mezním 
hodnotám pro převody prostředků z EZZF 
do EZFRV stanoveným v článku 90.

Členské státy rovněž mohou celý tento 
výsledek nebo jeho část použít k 
financování typů intervencí v rámci 
EZFRV uvedených v kapitole IV 
prostřednictvím převodu. Tento převod do 
EZFRV je součástí finančních tabulek 
strategického plánu SZP a v roce 2025 ho 
lze v souladu s článkem 90 přezkoumat.

Or. es

Odůvodnění

Upravuje se lhůta v souladu s navrhovaným odložením spuštění strategických plánů. Na 
druhou stranu převody do rozvoje venkova pocházející ze „zastropování“ by se měly vejít do 
limitů uvedených ve finančních ustanoveních nařízení.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě právnické osoby či 
skupiny fyzických nebo právnických osob 
mohou členské státy uplatnit snížení 
uvedené v odstavci 1 na úrovni členů 
těchto právnických osob nebo skupin, 
pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví 
pro jednotlivé členy práva a povinnosti 
srovnatelné s právy a povinnostmi 
jednotlivých zemědělců, kteří mají 
postavení vedoucího podniku, zejména 
pokud jde o jejich hospodářský, sociální a 
daňový status, za předpokladu, že se 
podílely na posílení zemědělských struktur 
dotčených právnických osob nebo skupin.

Or. es



PR\1167489CS.docx 61/226 PE627.760v02-00

CS

Odůvodnění

Udržuje se aktuální ustanovení, aby se zabránilo tomu, že by mechanismus „zastropování“ 

demotivoval snahy producentů při vytváření asociačních subjektů, které zlepšují 
konkurenceschopnost pozici odvětví v potravním řetězci.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Zemědělcům, u nichž se prokáže, 
že uměle vytvořili podmínky, aby se 
vyhnuli účinkům tohoto článku, se
neposkytne žádná výhoda v podobě 
vyjmutí ze snižování platby.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 138, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla, jež stanoví 
harmonizovaný základ pro výpočet snížení 
plateb stanovených v odstavci 1, za účelem 
zajištění správného rozdělení finančních 
prostředků oprávněným příjemcům.

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 138, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla, jež stanoví 
harmonizovaný základ pro výpočet snížení 
plateb stanovených v odstavci 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
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Oddíl 2 – Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 2 vypouští se

Přímé platby oddělené od produkce

Or. es

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Pododdíl 1 – Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PODODDÍL 1 vypouští se

Obecná ustanovení

Or. es

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 16 – Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální požadavky na získání přímých 
plateb oddělených od produkce

Minimální požadavky na získání přímých 
plateb

Or. es

Odůvodnění

Je nutné stanovit minimální hranici opírající se o objem plateb za účelem zohlednění podpor 
nesouvisejících s plochou a také existence významným odchylek v některých platbách na 
hektar.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují přímé 
platby oddělené od produkce za podmínek 
stanovených v tomto oddíle a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

1. Členské státy poskytují přímé 
platby za podmínek stanovených v tomto 
oddíle a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

Or. es

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví prahovou hodnotu 
týkající se plochy a přidělí přímé platby 
oddělené od produkce pouze skutečným 
zemědělcům, jejichž způsobilá plocha 
zemědělského podniku, na niž tito 
zemědělci o přímou platbu oddělenou od 
produkce žádají, tuto prahovou hodnotu 
přesahuje.

Členské státy stanoví prahovou hodnotu 
týkající se plochy nebo minimální hranici 
přímých plateb a přidělí přímé platby 
pouze skutečným zemědělcům, jejichž 
plochy nebo objemy přímých plateb budou 
stejné jako tyto prahové hodnoty nebo je 
přesáhnou.

Or. es

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovení prahové hodnoty týkající se 
plochy se členské státy soustředí na 
zajištění toho, aby přímé platby oddělené 
od produkce mohly být skutečným 
zemědělcům poskytnuty, pouze pokud:

Při stanovení prahové hodnoty týkající se 
plochy nebo minimální hranice plateb se 
členské státy soustředí na zajištění toho, 
aby přímé platby mohly být skutečným 
zemědělcům poskytnuty, pouze pokud:

Or. es
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Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správa příslušných plateb 
nezpůsobuje přílišnou administrativní zátěž 
a

a) správa příslušných plateb, které 
jsou stejné jako tyto prahové hodnoty 
nebo je přesáhnou, nezpůsobuje přílišnou 
administrativní zátěž a

Or. es

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušné částky jsou účinným 
příspěvkem k plnění cílů stanovených v čl. 
6 odst. 1, k nimž přímé platby oddělené od 
produkce přispívají.

b) příslušné částky, které jsou stejné 
jako tyto prahové hodnoty nebo je 
přesáhnou, jsou účinným příspěvkem k 
plnění cílů stanovených v čl. 6 odst. 1, k 
nimž přímé platby oddělené od produkce 
přispívají.

Or. es

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dotčené členské státy mohou 
rozhodnout, že odst. 1 nepoužijí na 
nejvzdálenější regiony a na menší ostrovy 
v Egejském moři.

3. Dotčené členské státy mohou 
rozhodnout, že tento článek nepoužijí na 
nejvzdálenější regiony a na menší ostrovy 
v Egejském moři.

Or. es
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Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododst. 2 a (nový) – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 

PŘÍMÉ PLATBY ODDĚLENÉ OD 
PRODUKCE

Or. es

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou stanovit 
mechanismy, jež omezí počet přípustných 
hektarů, které mohou získat podporu.

Or. es

Odůvodnění

V některých státech je užitná zemědělská plocha mnohem větší než přípustná plocha. Je nutné 
povolit toto omezení, aby se předešlo drastickému snížení podpory na hektar.

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se členské státy, které 
uplatnily režim základní platby stanovený 
v oddíle 1 kapitoly I hlavy III nařízení 
(EU) č. 1307/2013, rozhodnou, že základní 
podporu příjmu na základě platebních 
nároků neposkytnou, platební nároky 

2. Pokud se členské státy, které 
uplatnily režim základní platby stanovený 
v oddíle 1 kapitoly I hlavy III nařízení 
(EU) č. 1307/2013, rozhodnou, že základní 
podporu příjmu na základě platebních 
nároků neposkytnou, platební nároky 
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přidělené podle nařízení (EU) č. 1307/2013 
pozbudou platnosti ke dni 31. prosince 
2020.

přidělené podle nařízení (EU) č. 1307/2013 
pozbudou platnosti ke dni 31. prosince 
2022.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s odložením spuštění strategických plánů.

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí jednotkovou 
hodnotu platebních nároků před jejich 
sblížením v souladu s tímto článkem tak, 
že hodnotu platebních nároků upraví 
poměrně k jejich hodnotě stanovené v 
souladu s nařízením (EU) č. 1307/2013 na 
rok podání žádosti 2020 a k související 
platbě na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí stanovené v 
kapitole III hlavy III uvedeného nařízení na 
rok podání žádosti 2020.

1. Členské státy určí jednotkovou 
hodnotu platebních nároků před jejich 
sblížením v souladu s tímto článkem tak, 
že hodnotu platebních nároků upraví 
poměrně k jejich hodnotě stanovené v 
souladu s nařízením (EU) č. 1307/2013 na 
rok podání žádosti 2022 a k související 
platbě na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí stanovené v 
kapitole III hlavy III uvedeného nařízení na 
rok podání žádosti 2022.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v souladu s návrhem odložit použití strategických plánů na rok 2023.

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Snížení uvedená v odstavci 6 jsou 
založena na objektivních 
a nediskriminačních kritériích. Aniž je 
dotčena minimální hodnota stanovená 
v souladu s odstavcem 5, mohou tato 
kritéria zahrnovat stanovení maximální 

7. Snížení uvedená v odstavci 6 jsou 
založena na objektivních 
a nediskriminačních kritériích. Aniž je 
dotčena minimální hodnota stanovená 
v souladu s odstavcem 5, mohou tato 
kritéria zahrnovat stanovení maximální 
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míry snížení, která nesmí být nižší než 30 
%.

míry snížení, která nesmí být vyšší než 30 
%.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zaručit postupnou konvergenci podpor SZP.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, který se 
rozhodne poskytovat základní podporu 
příjmu na základě platebních nároků, 
spravuje vnitrostátní rezervu.

1. Každý členský stát, který se 
rozhodne poskytovat základní podporu 
příjmu na základě platebních nároků, zřídí
vnitrostátní rezervu, která se bude rovnat 
maximálně 3 procentům prostředků 
přidělených v souladu s přílohou VII 
tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou překročit 
procentní míru uvedenou v odstavci 1, 
pokud to bude nutné k pokrytí potřeb na 
přidělení v souladu s odst. 4 písm. a) a b) 
a odst. 5.

Or. es
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Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mladým zemědělcům, kteří poprvé
založili nový zemědělský podnik;

a) mladým zemědělcům, kteří založili 
nový zemědělský podnik;

Or. es

Odůvodnění

Je potřeba zlepšit požadavky pro získání podpory pro mladé.

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zemědělcům, kteří poprvé založili 
nový zemědělský podnik jako vedoucí 
tohoto podniku a mají vhodnou odbornou 
přípravu nebo získali nezbytné dovednosti, 
jež členské státy pro mladé zemědělce 
stanovily.

b) zemědělcům, kteří poprvé založili 
nový zemědělský podnik jako vedoucí 
tohoto podniku a mají vhodnou odbornou 
přípravu nebo získali nezbytné dovednosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V případě písmen a) a b) mohou 
členské státy upřednostnit ženy s ohledem 
na plnění cíle uvedeného v čl. 6 odst. 1 
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písm. h).

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se výběrové kritérium ve prospěch žen-zemědělkyň.

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mohou využít 
vnitrostátní rezervu k lineárnímu zvýšení 
základní podpory příjmu nebo s ohledem 
na splnění cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 
na základě nediskriminačních kritérií, 
pokud zůstanou k dispozici dostatečné 
částky na dispozice uvedené v odst. 4 a 5 
tohoto článku.

Or. es

Odůvodnění

Udržuje se v platnosti ustanovení, které je nutné k zajištění optimálního využití rezervy.

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytvoření rezervy; vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Podmínky vytvoření rezervy musejí být zapsány v základním aktu.

Pozměňovací návrh 123
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přístup k rezervě; vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Společná kritéria přístupu k rezervě musejí být uvedena v základním aktu.

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 25 – Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25 Jednorázové platby pro malé 
zemědělce

25 Zjednodušený režim pro malé 
zemědělce

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise dává členským státům široké rozpětí pro stanovení režimu pro malé zemědělce. 
Vzhledem ke snaze předejít narušení hospodářské soutěže se navrhuje zjednodušený režim 
společný pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou poskytovat platby 
malým zemědělcům vyhovujícím definici 
členských států formou jednorázové 
částky, které nahrazují přímé platby podle 
tohoto oddílu a oddílu 3 této kapitoly. 
Členské státy navrhnou ve svém 
strategickém plánu SZP odpovídající 
intervenci, které je pro zemědělce 
volitelná.

Členské státy mohou zavést zjednodušený 
režim pro malé zemědělce, kteří požádají o 
podporu ve výši až 1250 eur na rozlohu 
maximálně 10 hektarů. Tento režim může 
mít formu jednorázové částky, která 
nahradí přímé platby podle tohoto oddílu a 
oddílu 3 této kapitoly, nebo platby za 
hektar, která může být odlišena podle 
území stanovených v souladu s čl. 18 odst. 
2. Členské státy navrhnou ve svém 
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strategickém plánu SZP odpovídající 
intervenci, které je pro zemědělce 
volitelná.

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise dává členským státům široké rozpětí pro stanovení režimu pro malé zemědělce. 
Vzhledem ke snaze předejít narušení hospodářské soutěže se navrhuje zjednodušený režim 
společný pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří se chtějí účastnit ve 
zjednodušeném režimu, předloží žádost 
nejpozději v den stanovený členským, 
státem, aniž by bylo dotčeno právo členské 
státu zařadit některé zemědělce 
automaticky z moci úřední a nabídnout 
jim možnost v určité lhůtě odstoupit.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

členské státy mohou vyloučit zemědělce, 
kteří se budou účastnit tohoto článku o 
kontrolách podmíněnosti podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o financování, řízení a sledování společné 
zemědělské politiky a o zrušení nařízení 
(EU) č. 1306/2013;
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Or. es

Odůvodnění

Je třeba členským státům umožnit vyloučit z kontrol podmíněnosti výrobce, kteří disponují 
plochami ne většími než 10 hektarů a podílejí se na zjednodušeném režimu. Administrativní 
zátěž těchto producentů je nepřiměřená sledovanému environmentálnímu cíli s ohledem na to, 
že v mnoha případech představují velmi malé procento (průměrně v EU 4 procenta) způsobilé 
plochy.

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Producenti, kteří budou vybráni pro 
příjem podpory podle čl. 69 odst. 2 písm. 
e) (nové), přestanou mít nárok na účast ve 
zjednodušeném režimu.

Or. es

Odůvodnění

Zemědělci, kteří budou příjemci podpory pro trvalé postoupení svých podniků jiným 
zemědělcům budou vyloučeni ze zjednodušeného režimu.

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajišťují přerozdělení 
podpory od větších zemědělských podniků 
menším nebo středním zemědělským 
podnikům tím, že poskytují redistributivní 
podporu příjmu v podobě roční platby 
oddělené od produkce na způsobilý hektar 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
rámci základní podpory příjmu podle 
článku 17.

2. Členské státy zajišťují přerozdělení 
podpory od zemědělských podniků s 
větším hospodářským rozměrem menším 
zemědělským podnikům tím, že poskytují 
redistributivní podporu příjmu v podobě 
roční platby oddělené od produkce na 
způsobilý hektar zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v rámci základní podpory 
příjmu podle článku 17.

Or. es
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Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví částku na 
hektar nebo různé částky za různý počet 
hektarů, jakož i maximální počet hektarů 
na zemědělce, za který je redistributivní 
podpora příjmu vyplácena.

3. Členské státy stanoví 
přerozdělovací platbu rovnající se částce
na hektar nebo různým částkám za různý 
počet hektarů, přičemž tyto částky se 
mohou lišit podle území definovaných v 
souladu s čl. 18 odst. 2. Tato částka 
nepřesáhne 25 % základní podpory příjmu 
pro udržitelnost v souladu s celostátním 
nebo územním průměrem, které jsou 
definovány v čl. 18 odst. 2, vynásobeným 
počtem způsobilých hektarů podle 
prohlášení zemědělce. Počet způsobilých 
hektarů nepřesáhne maximum stanovené 
členskými státy, přičemž toto maximum 
nebude vyšší než 30 hektarů nebo 
průměrná celostátní velikost 
zemědělských podniků nebo průměrná 
velikost v závislosti na územích 
definovaných v souladu s čl. 18 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné stanovit společná kritéria přerozdělování podpor SZP a odstranit jakékoliv riziko 
poškození nákladové efektivnosti podniků.

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zavedou 
nediskriminační kritéria rozdělování 
redistributivní podpory, která se budou 
opírat o úspěch uvedený v čl. 6 odst. 1 
písm. a). Členské státy mohou rovněž 
stanovit maximální hranici 
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hospodářského rozměru, nad níž nebudou 
mít podniky nárok na redistributivní 
podporu.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba stanovit společná kritéria redistribuce podpor, která zajistí spravedlivé rozdělení.

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částka na hektar plánovaná na 
daný rok podání žádosti nepřesáhne 
vnitrostátní průměrnou částku přímých 
plateb na hektar za uvedený rok podání 
žádosti.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vnitrostátní průměrná částka 
přímých plateb na hektar je definována 
jako poměr vnitrostátního stropu pro 
přímé platby na daný rok podání žádosti 
stanoveného v příloze IV a celkových 
plánovaných výstupů pro základní 
podporu příjmu na uvedený rok podání 
žádosti vyjádřených počtem hektarů.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 134
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V případě právnické osoby či 
skupiny fyzických nebo právnických osob 
mohou členské státy uplatnit maximální 
počet hektarů uvedených ve třetím 
odstavci tohoto článku na úrovni členů 
těchto právnických osob nebo skupin, 
pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví 
pro jednotlivé členy práva a povinnosti 
srovnatelné s právy a povinnostmi 
jednotlivých zemědělců, kteří mají 
postavení vedoucího podniku, zejména 
pokud jde o jejich hospodářský, sociální a 
daňový status, za předpokladu, že se 
podílely na posílení zemědělských struktur 
dotčených právnických osob nebo skupin.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení se uchovává v platnosti, aby bralo ohled na asociační subjekty.

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Členské státy zajistí, aby 
zemědělcům, u nichž je zjištěno, že 
rozdělili svůj zemědělský podnik za 
jediným účelem, a to využít redistributivní 
platby, nebyly poskytnuty žádné výhody 
podle této kapitoly. Výše uvedené se 
vztahuje i na zemědělce, jejichž podniky 
vznikly tímto rozdělením.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.
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Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytovat 
doplňkovou podporu příjmu pro mladé 
zemědělce za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

1. Členské státy mohou poskytovat 
doplňkovou podporu příjmu pro mladé 
zemědělce, definované v souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 4 odst. 1 písm. d), za 
podmínek stanovených v tomto článku a na 
základě dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

Or. es

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V rámci své povinnosti přispívat k 
plnění cíle „získávat mladé zemědělce a 
usnadňovat rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech“, stanoveného v čl. 
6 odst. 1 písm. g), a vyčlenit alespoň 2 % 
svých přídělů určených pro přímé platby 
na tento cíl v souladu s čl. 86 odst. 4 
mohou členské státy poskytovat 
doplňkovou podporu příjmu mladým 
zemědělcům, kteří poprvé založili nový 
zemědělský podnik a kteří mají nárok na 
platbu v rámci základní podpory příjmu 
podle článku 17.

2. Členské státy mohou poskytovat 
doplňkovou podporu příjmu mladým 
zemědělcům, kteří se stali vedoucími 
zemědělského podniku a kteří mají nárok 
na platbu v rámci základní podpory příjmu 
podle článku 17.

Or. es

Odůvodnění

Je potřeba zlepšit kritéria způsobilosti, aby se zvýšil přístup k podporám pro mladé 
zemědělce. Dále se pro větší srozumitelnost textu odstraňuje jedna část odstavce, neboť 
minimální příděl je již stanoven v čl. 86 odst. 4, v němž je navíc uvedena doložka o „zákazu 
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cesty zpět“, aby členské státy nesnižovaly svou podporu mladým.

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Doplňková podpora příjmu pro 
mladé zemědělce má podobu roční platby 
oddělené od produkce na způsobilý hektar.

3. Doplňková podpora příjmu pro 
mladé zemědělce má podobu roční platby 
přidělené maximálně na dobu 7 let a
oddělené od produkce na způsobilý hektar 
a může být vypočtena na celostátní úrovni 
nebo v závislosti na územích stanovených 
v souladu s čl. 18 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Stanovuje se maximální doba 7 let pro trvání podpor pro mladé zemědělce uvedených v tomto 
článku oproti 5 letům existujícím v současnosti.

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou zavést 
specifická ustanovení týkající se mladých 
zemědělců patřících do organizací 
producentů nebo družstev, jejichž cílem 
bude zajistit, aby tito zemědělci nepřišli v 
okamžiku vstupu do těchto subjektů o 
svou podporu podle tohoto článku.

Or. es

Odůvodnění

Je potřeba zohlednit konkrétní okolnosti organizací producentů a družstev.

Pozměňovací návrh 140
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Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují podporu na
dobrovolné režimy pro klima a životní 
prostředí za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

1. Členské státy spustí dobrovolné 
režimy pro klima a životní prostředí za 
podmínek stanovených v tomto článku a na 
základě dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká pouze španělské verze, v níž je chyba v překladu.

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy v rámci tohoto typu 
intervence podporují skutečné zemědělce, 
kteří se zaváží k tomu, že na ploše 
způsobilých hektarů budou dodržovat 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí.

2. Členské státy v rámci tohoto typu 
intervence podporují skutečné zemědělce, 
kteří se zaváží k tomu, že na ploše 
způsobilých hektarů budou dodržovat 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí. Tato opatření jsou 
zaměřena na zachování a prosazování 
nezbytných změn v postupech, které 
pozitivně přispívají k ochraně životního 
prostředí a klimatu.

Or. es

Odůvodnění

Nový ekologický režim by měl zahrnovat co největší počet příjemců SZP, mezi nimiž by mělo 
být hodně zemědělců a chovatelů, jejichž činnost ve venkovských oblastech je nezbytná k 
tomu, by se předešlo zhoršování životního prostředí.

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3



PR\1167489CS.docx 79/226 PE627.760v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví seznam 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí.

3. Členské státy stanoví seznam 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí. Tento seznam 
může být tvořen opatřeními jiného typu, 
než jsou opatření podle článku 65, nebo 
opatřeními téhož typu, ale s jinou úrovní 
požadavků.

Or. es

Odůvodnění

Je vhodné v základním nařízení vymezit povahu opatřením, která mohou být financována 
podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 5 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) splňují požadavky uvedené pod 
písmeny a), b) a c) a přispívají k 
zachování postupů příznivých pro životní 
prostředí, zejména extenzivních chovů.

Or. es

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se liší od závazků, na které jsou 
poskytovány platby podle článku 65.

d) se liší od závazků, na které jsou 
poskytovány platby podle článku 65, nebo 
je doplňují.

Or. es
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Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Podpora na ekorežimy má podobu 
roční platby na způsobilý hektar a je 
poskytována buď jako:

6. Podpora na ekorežimy má podobu 
roční platby na způsobilý hektar nebo na 
podnik a je poskytována buď jako:

Or. es

Odůvodnění

Podpora na podnik by umožnila přijmout do tohoto režimu chovatele bez půdy.

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 138, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla upravující 
ekorežimy.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Základní akt by měl obsahovat všechny společné prvky týkající se ekologických režimů.

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporu příjmu vázanou na produkci lze 
udělovat pouze na tato odvětví a produkce 
nebo jejich specifické typy zemědělství, 
pokud jsou důležité z hospodářských, 
sociálních nebo environmentálních 

Podporu příjmu vázanou na produkci lze 
udělovat pouze na tato odvětví a produkce 
nebo jejich specifické typy zemědělství, 
pokud jsou důležité z hospodářských, 
sociálních nebo environmentálních 
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důvodů: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované na 
zrno, len, konopí, rýži, skořápkové ovoce, 
brambory určené pro výrobu škrobu, mléko 
a mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, 
bourec morušový, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu, rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích a 
jiné nepotravinářské plodiny, kromě 
stromů, používané pro výrobu produktů, 
které mají potenciál nahradit fosilní 
materiály.

důvodů: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované na 
zrno, len, konopí, rýži, skořápkové ovoce, 
brambory určené pro výrobu škrobu, mléko 
a mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový háj, 
bourec morušový, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu, rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích a 
jiné nepotravinářské plodiny, kromě 
stromů, používané pro výrobu produktů, 
které mají potenciál nahradit fosilní 
materiály.

Or. es

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost přijme Komise 
prováděcí akty, kterými stanoví orientační 
referenční podporovanou plochu pro 
jednotlivé členské státy, vypočtenou 
na základě podílu jednotlivých členských 
států na průměrné pěstební ploše v Unii 
během pěti let předcházejících roku 
vstupu tohoto nařízení v platnost. Tyto 
prováděcí akty jsou přijímány v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 139 odst. 2.

Nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost přijme Komise 
prováděcí akty, kterými stanoví orientační 
referenční podporovanou plochu pro 
jednotlivé členské státy, vypočtenou 
na základě pěstební plochy, z níž vznikla 
po podpisu memoranda referenční plocha. 
Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 139 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud mají členské státy v úmyslu své 
plánované výstupy podle prvního odstavce, 
které Komise schválila ve strategických 
plánech SZP, zvýšit, oznámí Komisi 
revidované plánované výstupy 
prostřednictvím žádosti o změnu 
strategického plánu SZP v souladu s 
článkem 107, a to před 1. lednem roku 
předcházejícího dotčenému roku podání 
žádosti.

Pokud mají členské státy v úmyslu své 
plánované výstupy podle prvního odstavce, 
které Komise schválila ve strategických 
plánech SZP, zvýšit, oznámí Komisi 
revidované plánované výstupy 
prostřednictvím žádosti o změnu 
strategického plánu SZP v souladu s 
článkem 107, a to před 1. lednem roku 
předcházejícího dotčenému roku podání 
žádosti. Tato změna se nebude započítávat 
pro účely čl. 107 odst. 7.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přináší flexibilitu do počtu změn strategických plánů povolených na 
základě článku 107.

Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Bulharsko: 624,11 EUR, – Bulharsko: X EUR,

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné stanovovat rozpočtové položky před přijetím rámce finančních perspektiv.

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Řecko: 225,04 EUR, – Řecko: X EUR,

Or. es
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Odůvodnění

Není vhodné stanovovat rozpočtové položky před přijetím rámce finančních perspektiv.

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Španělsko: 348,03 EUR, – Španělsko: X EUR,

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné stanovovat rozpočtové položky před přijetím rámce finančních perspektiv.

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Portugalsko: 219,09 EUR – Portugalsko: X EUR,

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné stanovovat rozpočtové položky před přijetím rámce finančních perspektiv.

Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odvětví ovoce a zeleniny podle čl. 1 
odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013;

a) odvětví ovoce a zeleniny podle čl. 1 
odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013 
a tyto produkty, které jsou určeny ke 
zpracování;

Or. es
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Odůvodnění

Je třeba zachovat platnou působnost.

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ostatních odvětvích podle čl. 1 odst. 
2 písm. a) až h), k), m), o) až t) a w) 
nařízení (EU) č. 1308/2013.

f) ostatních odvětvích podle čl. 1 odst. 
2 písm. a) až h), k), m), o) až t) a w) 
nařízení (EU) č. 1308/2013 a také 
odvětvích luskovin, brambor, králíků, 
bavlny a koňovitých.

Or. es

Odůvodnění

Seznam navržený Evropskou komisí je poměrně omezující a nezahrnuje mimo jiné sektory 
luskovin, což je v rozporu s politickou vůlí EU podporovat pěstování těchto plodin, které 
nejenže vážou dusík, ale přispívají je snižování nedostatku živočišných potravin.

Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odvětví uvedená v čl. 39 písm. f 
mohou být předmětem operačních 
programů organizací producentů a jejich 
sdružení nebo vnitrostátních programů 
podpory. Členské státy ve svých 
strategických plánech odůvodní výběr 
jednoho či druhého typu intervencí v 
závislosti na různých výrobních oblastech.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné počítat s jinými modely podpory, aby se mohla podpora EU přizpůsobit různým 
výrobním odvětvím a s ohledem na dlouhý proces, který při mnoha příležitostech zahrnuje 
zavedení modelu opírajícího se o operační programy.
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Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy do svých 
strategických plánů zařadí opatření ne 
předcházení krizi a řízení rizik u všech 
typů odvětvových intervencí, což v případě 
potřeby umožní zapojení organizací 
producentů a družstevních a 
mezioborových organizací.

Or. es

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) předcházení narušení hospodářské 
soutěže mezi členskými státy;

Or. es

Odůvodnění

Evropská komise musí dohlížet na to, aby odvětvová opatření strategických programů nevedla 
k narušení hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) základ pro výpočet finanční 
podpory Unie podle této kapitoly, včetně 
referenčních období a výpočtu hodnoty 

b) základ pro výpočet finanční 
podpory Unie podle této kapitoly, včetně 
referenčních období a výpočtu hodnoty 
produkce uvedené na trh pro programy 
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produkce uvedené na trh; opírající se o provozní fondy;

Or. es

Odůvodnění

Toto vyjasnění je nutné s ohledem na návrh rozšířit modely podpory „ostatních odvětví".“

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) maximální míru finanční podpory 
Unie pro stažení z trhu podle čl. 46 odst. 4 
písm. a) a pro typy intervencí podle čl. 52, 
odst. 3;

c) maximální míru finanční podpory 
Unie pro stažení z trhu podle čl. 46 odst. 4 
písm. a) a pro typy intervencí podle čl. 60, 
odst. 2 písm. e).

Or. es

Odůvodnění

Odkaz na článek je chybný.

Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) soustředění nabídky a uvádění 
produktů odvětví ovoce a zeleniny na trh, 
mimo jiné prostřednictvím přímého 
prodeje; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a) a c);

b) soustředění nabídky a uvádění 
produktů odvětví ovoce a zeleniny na trh, 
mimo jiné prostřednictvím přímého 
prodeje; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), b) a c).

Or. es

Odůvodnění

Přidává se cíl uvedený v čl. 6 odst. 1 bodu b), neboť soustředění nabídky a uvádění na trh 
umožňuje větší orientaci na trh a zvýšení konkurenceschopnosti.



PR\1167489CS.docx 87/226 PE627.760v02-00

CS

Pozměňovací návrh 162

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výzkum a vývoj udržitelných metod 
produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům, 
inovativních postupů posilujících 
hospodářskou konkurenceschopnost a 
podporujících rozvoj trhu; tyto cíle se 
vztahují ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a i);

c) výzkum a vývoj udržitelných metod 
produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům, 
inovativních postupů posilujících 
hospodářskou konkurenceschopnost a 
podporujících rozvoj trhu; tyto cíle se 
vztahují ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a i);

Or. es

Odůvodnění

Přidává se cíl uvedený v čl. 6 odst. 1 bodu b), neboť výzkum a vývoj udržitelných metod 
přispívá k větší orientaci na trh a zvýšení konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh 163

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vývoj, zavádění a podpora metod 
produkce respektujících životní prostředí, 
pěstitelských postupů a technologií 
produkce šetrných k životnímu prostředí a 
udržitelného využívání přírodních zdrojů, 
zejména s ohledem na ochranu vody, půdy, 
ovzduší, biologické rozmanitosti a dalších 
přírodních zdrojů; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. e) a f);

d) vývoj, zavádění a podpora metod 
produkce respektujících životní prostředí, 
pěstitelských postupů a technologií 
produkce šetrných k životnímu prostředí a 
udržitelného využívání přírodních zdrojů, 
zejména s ohledem na ochranu vody, půdy, 
ovzduší, biologické rozmanitosti a dalších 
přírodních zdrojů; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f);

Or. es

Odůvodnění

Přidává se cíl uvedený v čl. 6 odst. 1 bodu d), aby sem bylo zařazeno přispění ke zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i k udržitelné energii.

Pozměňovací návrh 164
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Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zvyšování obchodní hodnoty a 
jakosti produktů, včetně zlepšování jakosti 
produktů a vývoje produktů s chráněným 
označením původu a chráněným 
zeměpisným označením nebo produktů, na 
něž se vztahují vnitrostátní režimy jakosti; 
tyto cíle se vztahují ke specifickému cíli 
stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. b);

f) zvyšování obchodní hodnoty a 
jakosti produktů, včetně zlepšování 
zpracování a jakosti produktů a vývoje 
produktů s chráněným označením původu a 
chráněným zeměpisným označením, 
ekologickým označováním nebo produktů, 
na něž se vztahují veřejné nebo soukromé
režimy jakosti; tyto cíle se vztahují 
ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 
odst. 1 písm. b);

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zahrnout další modely kvality, jak veřejné, tak soukromé, které se obecně používají v 
odvětví ovoce a zeleniny a jsou v současné době způsobilé, jako je EUREPGAP a 
GLOBALGAP.

Pozměňovací návrh 165

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) propagace produktů odvětví ovoce 
a zeleniny v čerstvém i zpracovaném stavu 
a jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c);

g) podpora produktů odvětví ovoce a 
zeleniny v čerstvém i zpracovaném stavu a 
jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. b) , c) a i);

Or. es

Odůvodnění

Přidává se cíl uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. i), aby došlo ke zlepšení reakce zemědělství EU na 
požadavky společnosti.

Pozměňovací návrh 166

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. i a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) nakládání s vedlejšími produkty a s 
odpady, zejména s cílem ochránit kvalitu 
vody.

Or. es

Pozměňovací návrh 167

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) investice do hmotného a 
nehmotného majetku, zejména se 
zaměřením na úsporu vody, úsporu energií, 
ekologické obaly a snižování objemu 
odpadu;

a) investice do hmotného a 
nehmotného majetku, mimo jiné se 
zaměřením na úsporu vody, úsporu energií, 
ekologické obaly a snižování objemu 
odpadu;

Or. es

Pozměňovací návrh 168

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) opatření k plánování a 
přizpůsobení nabídky poptávce;

Or. es

Pozměňovací návrh 169

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ab) opatření ke zvýšení obchodní 
hodnoty čerstvých a zpracovaných 
produktů;

Or. es

Pozměňovací návrh 170

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) opatření ke zlepšení kvality 
čerstvých a zpracovaných produktů;

Or. es

Pozměňovací návrh 171

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výzkum a experimentální výroba se 
zvláštním zaměřením na úsporu vody, 
úsporu energií, ekologické obaly, snižování 
objemu odpadu, odolnost vůči škůdcům, 
snižování rizik a dopadů používání 
pesticidů, prevenci vzniku škod 
způsobených nepříznivými klimatickými 
událostmi a intenzivnější využívání odrůd 
ovoce a zeleniny přizpůsobených měnícím 
se klimatickým podmínkám;

b) výzkum a experimentální výroba , 
mimo jiné se zaměřením na úsporu vody, 
úsporu energií, ekologické obaly, snižování 
objemu odpadu, odolnost vůči škůdcům, 
snižování rizik a dopadů používání 
pesticidů, prevenci vzniku škod 
způsobených nepříznivými klimatickými 
událostmi a intenzivnější využívání odrůd 
ovoce a zeleniny přizpůsobených měnícím 
se klimatickým podmínkám;

Or. es

Pozměňovací návrh 172

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. m
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) provádění unijních a vnitrostátních
režimů jakosti;

m) provádění unijních režimů jakosti a 
dalších veřejných a soukromých schémat;

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se zahrnout další modely kvality, jak veřejné, tak soukromé, které se obecně 
používají v odvětví ovoce a zeleniny a jsou v současné době způsobilé, jako je EUREPGAP a 
GLOBALGAP.

Pozměňovací návrh 173

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) propagace a komunikace, včetně 
opatření a činností zaměřených na 
diverzifikaci a konsolidaci trhů s ovocem a 
zeleninou a na informování o přínosech 
spotřeby ovoce a zeleniny pro lidské 
zdraví;

n) podpora a komunikace, včetně 
opatření a činností zaměřených na 
diverzifikaci a konsolidaci trhů s ovocem a 
zeleninou, na rozšiřování odbytu, jakož i
na informování o přínosech spotřeby ovoce 
a zeleniny pro lidské zdraví;

Or. es

Pozměňovací návrh 174

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména v souvislosti s 
udržitelnými metodami ochrany proti 
škůdcům, udržitelným používáním 
pesticidů a zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně;

o) poradenské služby a technická 
pomoc, mimo jiné související s 
udržitelnými metodami ochrany proti 
škůdcům, udržitelným používáním 
pesticidů a zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně;

Or. es
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Pozměňovací návrh 175

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) odborná příprava a výměna 
osvědčených postupů, zejména v 
souvislosti s udržitelnými metodami 
ochrany proti škůdcům, udržitelným 
používáním pesticidů a zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně.

p) odborná příprava a výměna 
osvědčených postupů, mimo jiné v 
souvislosti s udržitelnými metodami 
ochrany proti škůdcům, udržitelným 
používáním pesticidů a zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně.

Or. es

Pozměňovací návrh 176

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zakládání nebo doplňování 
vzájemných fondů organizacemi 
producentů a sdruženími organizací 
producentů uznanými podle nařízení (EU) 
č. 1308/2013;

a) vytváření základního kapitálu nebo 
doplňování vzájemných fondů 
organizacemi producentů a sdruženími 
organizací producentů uznanými podle 
nařízení (EU) č. 1308/2013;

Or. es

Pozměňovací návrh 177

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stažení z trhu za účelem 
bezplatného rozdělování nebo dalšího 
určení;

d) stažení z trhu za účelem 
bezplatného rozdělování nebo dalšího 
určení, včetně nákladů na úpravu 
stažených produktů před jejich distribucí;

Or. es
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Odůvodnění

Navrhuje se zahrnout náklady na zpracování stažených produktů s ohledem na to, že produkty 
s odvětví ovoce a zeleniny rychle podléhají zkáze.

Pozměňovací návrh 178

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. h a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) propagace a komunikace;

Or. es

Pozměňovací návrh 179

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) provádění a správa fytosanitárních 
protokolů třetích zemí na území Unie za 
účelem usnadnění přístupu na trhy třetích 
zemí;

i) projednání, provádění a správa 
fytosanitárních protokolů třetích zemí na 
území Unie za účelem usnadnění přístupu 
na trhy třetích zemí;

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se udržet ustanovení v platnosti.

Pozměňovací návrh 180

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) průzkumy trhu ve třetích zemích;

Or. es
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Pozměňovací návrh 181

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) provádění unijních a vnitrostátních
režimů jakosti;

j) provádění unijních a dalších
veřejných a soukromých režimů jakosti;

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se zahrnout další modely kvality, jak veřejné, tak soukromé, které se obecně 
používají v odvětví ovoce a zeleniny a jsou v současné době způsobilé, jako je EUREPGAP a 
GLOBALGAP.

Pozměňovací návrh 182

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. k a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) opatření odborné přípravy a 
výměna osvědčených postupů.

Or. es

Pozměňovací návrh 183

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Operační programy jsou nejméně 
tříleté a nejvýše sedmileté. Sledují cíle 
uvedené v čl. 42 písm. d) a e) a alespoň 
dva další cíle stanovené v uvedeném 
článku.

2. Operační programy jsou nejméně 
tříleté a nejvýše sedmileté. Sledují cíle 
uvedené v čl. 42 písm. d) a e) a alespoň 
jeden další z cílů stanovených v uvedeném 
článku.

Or. es
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Odůvodnění

V současné době musejí operační programy splňovat alespoň dva cíle. Navrhuje se, aby na 
základě použití strategických plánů splňovaly i třetí

Pozměňovací návrh 184

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operační programy sdružení organizací 
producentů se nesmějí vztahovat na stejné 
intervence jako operační programy 
členských organizací. Členské státy 
posuzují operační programy sdružení 
organizací producentů společně s 
operačními programy členských 
organizací.

Sdružení organizací producentů mohou 
předkládat částečné nebo celkové 
operační programy složené z opatření, 
která členské organizace určily, ale v 
rámci svých operačních programů 
neuskutečnily. Tyto programy se nesmějí 
vztahovat na stejné operace jako operační 
programy členských organizací. Členské 
státy posuzují operační programy sdružení 
organizací producentů společně s 
operačními programy členských 
organizací.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné zahrnout aktuální znění týkající se částečných operačních programů organizací 
producentů k zajištění právní jistoty. Kromě toho by nekompatibilita částečných programů 
sdružení a programů jeho členské organizace měla být na úrovni operace, a ne intervence.

Pozměňovací návrh 185

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6 – pododst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby: Za tímto účelem členské státy zajistí, aby v 
případě částečných operačních programů:

Or. es

Pozměňovací návrh 186
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Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6 – pododst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) intervence v rámci operačních 
programů sdružení organizací producentů 
byly plně financovány z příspěvků 
členských organizací tohoto sdružení a aby 
se tyto finanční prostředky čerpaly z 
provozních fondů těchto členských 
organizací;

a) operace v rámci operačních 
programů sdružení organizací producentů 
byly plně financovány z příspěvků 
členských organizací tohoto sdružení a aby 
se tyto finanční prostředky čerpaly z 
provozních fondů těchto členských 
organizací;

Or. es

Pozměňovací návrh 187

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se alespoň 20 % výdajů v rámci 
operačních programů vztahovalo na typy 
intervencí související s cíli podle čl. 42 
písm. d) a e);

a) se alespoň 10 % výdajů v rámci 
operačních programů vztahovalo na typy 
intervencí související s cíli podle čl. 42 
písm. c), d) a e);

Or. es

Odůvodnění

Návrh na zvýšení povinných výdajů organizací producentů na environmentální opatření na 20 
procent je zbytečně vysoký, přičemž navíc je třeba zohlednit, že v současné době se rovněž 
umožňuje realizace 2 environmentálních opatření jako alternativa ke splnění minimálního 
výdaje ve výši 10 procent. Tato alternativní možnost v návrhu není, což de facto znamená 
vyšší ambici v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh 188

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se alespoň 5 % výdajů v rámci 
operačních programů vztahovalo na typy 
intervencí související s cílem podle čl. 42 

vypouští se
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písm. c);

Or. es

Odůvodnění

Existují další disponibilní finanční nástroje na úrovni EU mimo operační programy, které 
mají širší a v důsledku toho účinnější rozsah působnosti, jako je FEADER a FEDER a také
vnitrostátní fondy.

Pozměňovací návrh 189

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Všechny operační programy 
schválené před vstupem tohoto nařízení v 
platnost se budou až do data jejich 
předpokládaného ukončení řídit 
nařízením 1308/2013.

Or. es

Odůvodnění

Snažíme se předejít přerušení platných programů.

Pozměňovací návrh 190

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) 5 % hodnoty produkce uváděné na 
trh na první operační program organizace 
producentů, která vznikne sloučením nebo 
integrací různých organizací producentů.

Or. es

Odůvodnění

Je vhodné rozšířit případy, v nichž se zvyšuje maximální limit hodnoty produkce uváděné na 
trh způsobilé pro finanční pomoc EU s cílem stimulovat koncentraci nabídky.
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Pozměňovací návrh 191

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce může 
být finanční podpora Unie zvýšena takto:

Odchylně od prvního pododstavce může 
být finanční podpora Unie uvedená pod 
písmeny a), b), c) a ca) zvýšena o 0,5 
procenta hodnoty produkce uváděné na 
trh, pokud bude tento podíl použit 
výhradně na jednu nebo více intervencí 
souvisejících s cíli uvedenými v čl. 42 
písm. c), d), e), g), h) a i);

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit a vyjasnit znění návrhu Evropské komise.

Pozměňovací návrh 192

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě organizací producentů 
může být procentní podíl zvýšen na 4,6 % 
hodnoty produkce uvedené na trh, pokud 
se částka přesahující 4,1 % hodnoty 
produkce uvedené na trh použije 
výhradně na jednu nebo více intervencí 
souvisejících s cíli podle čl. 42 písm. c), d), 
e), g), h) a i);

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k návětí, jejímž cílem je 
zjednodušit a vyjasnit znění.

Pozměňovací návrh 193
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě sdružení organizací 
producentů může být procentní podíl 
zvýšen na 5 % hodnoty produkce uvedené 
na trh, pokud se částka přesahující 4,5 % 
hodnoty produkce uvedené na trh použije 
výhradně na jednu nebo více intervencí 
souvisejících s cíli podle čl. 42 písm. c), d), 
e), g), h) a i), které sdružení organizací 
producentů provádí jménem svých členů;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k návětí, jejímž cílem je 
zjednodušit a vyjasnit znění.

Pozměňovací návrh 194

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě nadnárodní organizace 
producentů nebo nadnárodního sdružení 
organizací producentů může být procentní 
podíl zvýšen na 5,5 % hodnoty produkce 
uvedené na trh, pokud se částka 
přesahující 5 % hodnoty produkce 
uvedené na trh použije výhradně na jednu 
nebo více intervencí souvisejících s cíli 
podle čl. 42 písm. c), d), e), g), h) a i), 
které nadnárodní organizace producentů 
nebo nadnárodní sdružení organizací 
producentů provádí jménem svých členů.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k návětí, jejímž cílem je 
zjednodušit a vyjasnit znění.
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Pozměňovací návrh 195

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavců 1 a 2 může být 
finanční podpora zvýšena o 2 procentní 
body pro organizace producentů, které 
ztrojnásobí minimální kritéria hodnoty 
produkce uváděné na trh stanovená 
členskými státy.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je stimulovat koncentraci nabídky.

Pozměňovací návrh 196

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) organizace producentů působící v 
různých členských státech provádějí 
intervence související s cíli podle čl. 42 
písm. b) a e) na nadnárodním základě;

a) organizace producentů a sdružení 
organizací producentů působící v různých 
členských státech provádějí intervence 
související s některým z cílů podle čl. 42 
na nadnárodním základě;

Or. es

Odůvodnění

Rozšiřují se případy, kdy může být navýšena úroveň spolufinancování EU s cílem stimulovat 
vytváření organizací a sdružení producentů, čímž dojde k posílení postavení primárního 
sektoru v potravinovém řetězci.

Pozměňovací návrh 197

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) operační program je poprvé 
prováděn sdružením organizací producentů 
uznaným podle nařízení (EU) č. 
1308/2013;

d) operační program je poprvé 
prováděn organizací producentů nebo 
uznaným sdružením organizací 
producentů;

Or. es

Odůvodnění

Rozšiřují se případy, kdy může být navýšena úroveň spolufinancování EU s cílem stimulovat 
vytváření organizací a sdružení producentů.

Pozměňovací návrh 198

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – písm. d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) operační program je poprvé 
prováděn organizací producentů, která 
vznikne sloučením nebo integrací různých 
organizací producentů;

Or. es

Odůvodnění

Rozšiřují se případy, kdy může být navýšena úroveň spolufinancování EU s cílem stimulovat 
vytváření organizací a sdružení producentů.

Pozměňovací návrh 199

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – písm. g a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) operační program organizace 
producentů, která navýší alespoň o 50 
procent počet členů nebo hodnotu 
produkce uváděné na trh ve vztahu k 
předchozímu operačnímu programu.

Or. es
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Odůvodnění

Rozšiřují se případy, kdy může být navýšena úroveň spolufinancování EU s cílem stimulovat 
vytváření organizací a sdružení producentů.

Pozměňovací návrh 200

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření k boji proti škůdcům a 
nákazám napadajícím úly, zejména 
varroáze;

b) opatření k prevenci a boji proti 
škůdcům a nákazám napadajícím úly, 
zejména varroáze;

Or. es

Odůvodnění

V odvětví včelařství je vhodné stanovit širší a ambicióznější typy intervencí, které budou 
zahrnovat další cíle, především ve vztahu k investicím, řízení trhu a koexistenci a doplňkovosti 
včelařské činnosti s ochranou volně žijících opylovačů.

Pozměňovací návrh 201

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) investice do hmotných 
a nehmotných aktiv;

Or. es

Pozměňovací návrh 202

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) výzkum a experimentální 
produkce;
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Or. es

Pozměňovací návrh 203

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hc) opatření k plánování produkce a 
přizpůsobení nabídky poptávce;

Or. es

Pozměňovací návrh 204

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hd) ekoznačky;

Or. es

Pozměňovací návrh 205

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

he) investice do vylepšení a 
modernizace podniků;

Or. es

Pozměňovací návrh 206

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h f (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hf) preventivní opatření proti 
nepříznivým klimatickým podmínkám;

Or. es

Pozměňovací návrh 207

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hg) opatření k přizpůsobování se 
změně klimatu, včetně použití plemen a 
postupů řízení, které budou pro toto 
přizpůsobování příznivé;

Or. es

Pozměňovací návrh 208

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hh) opatření ke zlepšení opylování 
medonosnými včelami a jejich soužití s 
volně žijícími opylovači;

Or. es

Pozměňovací návrh 209

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hi) vytvářet a udržovat výskytiště 
příznivá pro biologickou rozmanitost;
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Or. es

Pozměňovací návrh 210

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hj) opatření k podpoře spolupráce 
mezi včelaři a zemědělci, zejména s 
ohledem na snížení účinků používání 
pesticidů;

Or. es

Pozměňovací návrh 211

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hk) úspora energie a zvýšení 
energetické účinnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 212

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hl) snižování produkce odpadů a lepší 
využívání vedlejších produktů a odpadů a 
nakládání s nimi;

Or. es

Pozměňovací návrh 213
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Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hm) poskytování informací a šíření;

Or. es

Pozměňovací návrh 214

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h n (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hn) podpora osvědčených postupů.

Or. es

Pozměňovací návrh 215

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Finanční podpora Unie na 
intervence uvedené v odstavci 2 
představuje nejvýše 50 % výdajů. 
Zbývající část výdajů nesou členské státy.

4. Finanční podpora Unie na 
intervence uvedené v odstavci 2 
představuje nejvýše 75 % výdajů. 
Zbývající část výdajů nesou členské státy.

Or. es

Odůvodnění

Rozpočet určený pro sektor včelařství se zvyšuje na 70 procent, v důsledku čehož je vhodné 
zvýšit maximální míru spolufinancování s dílem zlepšit podporu této produkce, která 
významným způsobem přispívá k udržení biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 216

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Všechny vnitrostátní programy 
schválené před vstupem tohoto nařízení v 
platnost se budou až do data jejich 
předpokládaného ukončení řídit 
nařízením 1308/2013.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zajistit odpovídající přechod na nové programy.

Pozměňovací návrh 217

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšovat konkurenceschopnost 
unijních producentů vína včetně příspěvku 
ke zlepšování udržitelných produkčních 
systémů a snižování environmentálního 
dopadu odvětví vína v Unii; tyto cíle se 
vztahují ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) a h);

a) zlepšovat hospodářskou 
udržitelnost a konkurenceschopnost 
unijních producentů vína v souladu s čl. 6 
odst. 1 písm. a, b, a c;

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se rozdělit tento cíl na dvě části kvůli větší jasnosti.

Pozměňovací návrh 218

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přispívat ke zmírňování 
klimatických změn a přizpůsobování se 
jim prostřednictvím zlepšování 
udržitelných produkčních systémů a 
snižování environmentálního dopadu 
odvětví vína v Unii; tyto cíle se vztahují 
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ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f);

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se rozdělit cíl a) na dvě části kvůli větší jasnosti.

Pozměňovací návrh 219

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) hmotné a nehmotné investice do 
inovací spočívajících ve vývoji 
inovativních produktů a vedlejších 
produktů vinifikace, procesů a technologií 
a jiné investice, které přidávají hodnotu v 
jakémkoli článku dodavatelského řetězce, 
včetně přenosu znalostí;

e) hmotné a nehmotné investice do 
inovací spočívajících ve vývoji produktů, 
inovativních technologických postupů 
souvisejících s produkty z příl. VI části II
nařízení 1308/2013 nebo s vedlejšími 
produkty vinifikace, procesů a technologií 
a jiné investice, které přidávají hodnotu v 
jakémkoli článku dodavatelského řetězce, 
včetně přenosu znalostí;

Or. es

Odůvodnění

Usiluje se o vylepšení znění.

Pozměňovací návrh 220

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. h – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) studie o nových trzích potřebných 
pro rozšiřování odbytu;

iv) studie o nových trzích potřebných 
pro rozšiřování odbytu a ke konsolidaci 
stávajících trhů;

Or. es
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Odůvodnění

Při mnoha příležitostech je konsolidace stávajících trhů dokonce důležitější než rozšiřování 
odbytu.

Pozměňovací návrh 221

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční podpora Unie na restrukturalizaci 
a přeměnu vinic podle čl. 52 odst. 1 písm. 
a) nepřesáhne 50 % skutečných nákladů 
na restrukturalizaci a přeměnu vinic nebo
75 % skutečných nákladů na 
restrukturalizaci a přeměnu vinic v méně 
rozvinutých regionech.

Finanční podpora Unie na restrukturalizaci 
a přeměnu vinic podle čl. 52 odst. 1 písm. 
a) nepřesáhne 75 % skutečných nákladů na 
restrukturalizaci a přeměnu vinic.

Or. es

Pozměňovací návrh 222

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční podpora Unie v maximální výši 
uvedené v prvním pododstavci se 
poskytuje pouze mikropodnikům a malým 
a středním podnikům ve smyslu 
doporučení Komise 2003/361/ES36 ; může 
být však poskytnuta všem podnikům v 
nejvzdálenějších regionech uvedených v 
článku 349 SFEU a na menších ostrovech 
v Egejském moři vymezených v čl. 1 odst. 
2 nařízení (EU) č. 229/2013.

vypouští se

_________________

36 Doporučení Komise ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků (Úř. věst. 
L 124, 20.5.2003, s. 36).
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Or. es

Pozměňovací návrh 223

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě podniků, na něž se nevztahuje 
čl. 2 odst. 1 hlavy I přílohy doporučení 
2003/361/ES a které mají méně než 750 
zaměstnanců nebo jejichž obrat je nižší 
než 200 milionů EUR, se maximální 
mezní hodnoty uvedené v prvním 
pododstavci snižují na polovinu.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 224

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální limity uvedené v prvním 
pododstavci mohou být sníženy pro 
investice jiných podniků než 
mikropodniků a malých a středních 
podniků.

Or. es

Pozměňovací návrh 225

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 5 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční podpora Unie v maximální výši 
uvedené v prvním pododstavci se použije 
pouze na mikropodniky a malé a střední 

vypouští se
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podniky ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES; může se však použít na 
všechny podniky v nejvzdálenějších 
regionech uvedených v článku 349 SFEU 
a na menších ostrovech v Egejském moři 
vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 
229/2013.

Or. es

Odůvodnění

V otázce inovací by se nemělo jednat nepříznivě s velkými podniky, neboť právě ony disponují 
největšími prostředky na tento typ opatření, z nichž profituje celé odvětví.

Pozměňovací návrh 226

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 5 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě podniků, na něž se nevztahuje 
čl. 2 odst. 1 hlavy I přílohy doporučení 
2003/361/ES a které mají méně než 750 
zaměstnanců nebo jejichž obrat je nižší 
než 200 milionů EUR, se maximální 
mezní hodnota podpory uvedená v prvním 
pododstavci sníží na polovinu.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 227

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 5 – pododst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální limity uvedené v prvním 
pododstavci mohou být sníženy pro 
investice jiných podniků než 
mikropodniků a malých a středních 
podniků.

Or. es
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Pozměňovací návrh 228

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Finanční podpora Unie na 
informační opatření a propagaci podle čl. 
52 odst. 1 písm. g) a h) nepřesáhne 50 % 
způsobilých výdajů.

6. Finanční podpora Unie na 
informační opatření a propagaci podle čl. 
52 odst. 1 písm. g) a h) nepřesáhne 80 % 
způsobilých výdajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 229

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Všechny programy schválené před 
vstupem tohoto nařízení v platnost se 
budou až do data jejich předpokládaného 
ukončení řídit nařízením 1308/2013.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba předejít přerušení platných programů.

Pozměňovací návrh 230

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zlepšování jakosti olivového oleje a 
stolních oliv; tento cíl se vztahuje 
ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 
odst. 1 písm. f);

d) zlepšování jakosti olivového oleje a 
stolních oliv; tento cíl se vztahuje 
ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 
odst. 1 písm. b);
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Or. es

Odůvodnění

Oprava chyby.

Pozměňovací návrh 231

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) prevence a řízení krizí se 
zaměřením na zlepšování odolnosti vůči 
škůdcům a na předcházení krizím a jejich 
řešení na trzích s olivovým olejem a 
stolními olivami; tento cíl se vztahuje 
ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 
odst. 1 písm. h).

f) prevence a řízení krizí se 
zaměřením na zlepšování odolnosti vůči 
škůdcům a na předcházení krizím a jejich 
řešení na trzích s olivovým olejem a 
stolními olivami; tento cíl se vztahuje 
ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 
odst. 1 písm. a), b) a c);

Or. es

Odůvodnění

Oprava chyby.

Pozměňovací návrh 232

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy sledují v ostatních odvětvích 
uvedených v čl. 39 písm. f) jeden nebo více 
těchto cílů:

Členské státy s ohledem na spuštění 
operačních programů nebo vnitrostátních 
programů podpory sledují v ostatních 
odvětvích uvedených v čl. 39 písm. f) 
jeden nebo více těchto cílů:

Or. es

Odůvodnění

Podpora „ostatních odvětví“ by se neměla omezovat na operační programy. Členské státy by 
měly mít možnost vybrat si mezi těmito typy intervencí a vnitrostátními programy podpory v 
závislosti na konkrétní situaci každého odvětví.
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Pozměňovací návrh 233

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výzkum a vývoj udržitelných metod 
produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům, 
inovativních postupů a technologií 
produkce posilujících hospodářskou 
konkurenceschopnost a podporujících 
rozvoj trhu; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), c) a i);

c) výzkum a vývoj udržitelných metod 
produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům a 
nákazám zvířat, zlepšení biologické 
bezpečnosti a omezení antimikrobiálních 
látek, jakož iinovativních postupů a 
technologií produkce posilujících 
hospodářskou konkurenceschopnost a 
podporujících rozvoj trhu; tyto cíle se 
vztahují ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a i);

Or. es

Odůvodnění

Tyto intervence musejí odpovídat cílům a prioritám zemědělského odvětví a chovu 
hospodářských zvířat a musejí shrnovat klíčové aspekty začlenění zdravotních, 
environmentálních a sociálních cílů. Typy odvětvové intervence uvedené v tomto článku 
zahrnují opatření přímo aplikovatelná na zemědělský sektor, zejména ve vztahu k řízení 
škůdců a nepříznivých klimatických jevů, které nejsou obdobně použitelné v případě odvětví 
chovu hospodářských zvířat. Tento článek by měl být doplněn, aby lépe zohledňoval 
živočišnou výrobu.

Pozměňovací návrh 234

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) propagace, vývoj a zavádění metod 
produkce respektujících životní prostředí a 
normy v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, pěstitelských postupů a 
technologií a metod produkce odolných 
vůči škůdcům a šetrných k životnímu 
prostředí, využívání vedlejších produktů a 
odpadů a nakládání s nimi způsobem 
šetrným k životnímu prostředí a 
udržitelného využívání přírodních zdrojů, 
zejména s ohledem na ochranu vodních, 

d) propagace, vývoj a zavádění metod 
produkce respektujících životní prostředí a 
normy v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, pěstitelských postupů a 
technologií a metod produkce odolných 
vůči škůdcům a onemocněním a šetrných 
k životnímu prostředí; využívání vedlejších 
produktů a odpadů a nakládání s nimi 
způsobem šetrným k životnímu prostředí a 
udržitelného využívání přírodních zdrojů, 
zejména s ohledem na ochranu vodních, 
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půdních a dalších přírodních zdrojů; tyto 
cíle se vztahují ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. e) a f);

půdních a dalších přírodních zdrojů; 
snížení emisí a zvýšení energetické 
účinnosti; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. e) a f);

Or. es

Pozměňovací návrh 235

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) propagace produktů jednoho nebo 
více odvětví uvedených v čl. 40 písm. f) a 
jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c);

g) propagace produktů jednoho nebo 
více odvětví uvedených v čl. 39 písm. f) a 
jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c);

Or. es

Odůvodnění

Oprava chyby.

Pozměňovací návrh 236

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. h a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) prevence útoků na dobytek ze 
strany predátorských druhů.

Or. es

Pozměňovací návrh 237

Návrh nařízení
Čl. 60 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Typy intervencí Typy intervencí pro operační programy

Or. es

Pozměňovací návrh 238

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) omezení plynných znečišťujících 
látek a plynů se skleníkovým efektem;

Or. es

Odůvodnění

Tyto intervence musejí odpovídat cílům a prioritám zemědělského odvětví a chovu 
hospodářských zvířat a musejí shrnovat klíčové aspekty ve zdravotní, environmentální a 
sociální oblasti. Tento typ intervencí by měl více zohledňovat konkrétní kazuistiku odvětví 
chovu hospodářských zvířat.

Pozměňovací návrh 239

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat;

vi) biologické bezpečnosti, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat;

Or. es

Pozměňovací návrh 240

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) snižování produkce odpadů a vii) snižování produkce emisí a odpadů 
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lepšího využívání vedlejších produktů a 
odpadů a nakládání s nimi;

a lepšího využívání vedlejších produktů a 
odpadů a nakládání s nimi;

Or. es

Pozměňovací návrh 241

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod viii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viii) zlepšování odolnosti vůči škůdcům; viii) zlepšování odolnosti vůči škůdcům 
a nákazám zvířat;

Or. es

Pozměňovací návrh 242

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod ix a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ixa) snižování používání 
antimikrobiálních látek;

Or. es

Pozměňovací návrh 243

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod x a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xa) prevence útoků na dobytek 
predátorskými druhy.

Or. es
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Pozměňovací návrh 244

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména pokud jde 
o přizpůsobování se změně klimatu a její 
zmírňování;

b) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména pokud jde 
o přizpůsobování se změně klimatu a její 
zmírňování; a boj proti škůdcům a 
nákazám zvířat;

Or. es

Pozměňovací návrh 245

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) opatření ke zvýšení udržitelnosti a 
účinnosti přepravy a skladování produktů 
jednoho nebo více odvětví uvedených v čl. 
40 písm. f);

e) opatření ke zvýšení udržitelnosti a 
účinnosti přepravy a skladování produktů 
jednoho nebo více odvětví uvedených v čl. 
39 písm. f);

Or. es

Odůvodnění

Oprava.

Pozměňovací návrh 246

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zavádění systémů sledování a 
certifikace, zejména sledování jakosti 
produktů prodávaných koncovým 
spotřebitelům.

h) zavádění systémů sledování a 
certifikace, zejména sledování jakosti 
produktů prodávaných koncovým 
spotřebitelům a informace o metodách 
produkce.
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Or. es

Pozměňovací návrh 247

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) založení nebo doplnění vzájemných 
fondů organizacemi producentů uznanými 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013;

a) založení nebo doplnění vzájemných 
fondů nebo jiných fondů řízení rizik
organizacemi producentů uznanými podle 
nařízení (EU) č. 1308/2013;

Or. es

Odůvodnění

Organizace producentů mohou vytvářet jiné než vzájemné fondy, které nevyžadují zajištění a 
jejichž spuštění je jednodušší. Je potřeba nezavírat před těmito alternativními nástroji dveře.

Pozměňovací návrh 248

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do hmotných a 
nehmotných aktiv zajišťující účinnější 
řízení objemů uváděných na trh;

b) investice do hmotných a 
nehmotných aktiv zajišťující účinnější 
řízení objemů uváděných na trh a lepší 
přizpůsobení nabídky poptávce;

Or. es

Pozměňovací návrh 249

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) společné skladování produktů 
vyrobených organizací producentů nebo 

c) společné skladování produktů 
vyrobených organizací producentů nebo 
členy organizace producentů, jakož i 
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členy organizace producentů; zpracování produktů pro usnadnění 
skladování;

Or. es

Pozměňovací návrh 250

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podpůrná opatření pro veterinární 
akce;

Or. es

Pozměňovací návrh 251

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. d b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) obnova stáda skotu po povinné 
porážce ze zdravotních důvodů nebo po 
nadměrných ztrátách v důsledku 
přírodních pohrom;

Or. es

Pozměňovací návrh 252

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. g a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) prodloužení ponechání bez 
obsádky po krizích způsobených nákazami 
zvířat.

Or. es
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Pozměňovací návrh 253

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) pojištění sklizně a produkce, které 
přispívá k zabezpečení příjmů producentů 
v případě ztrát v důsledku přírodních 
katastrof, nepříznivých klimatických jevů a 
napadení chorobami nebo škůdci a 
současně zajišťuje, že příjemci přijmou 
nezbytná opatření k předcházení rizikům.

h) pojištění sklizně a podniku, které 
přispívá k zabezpečení příjmů producentů 
v případě ztrát v důsledku přírodních 
katastrof, nepříznivých klimatických jevů a 
napadení chorobami nebo škůdci a 
současně zajišťuje, že příjemci přijmou 
nezbytná opatření k předcházení rizikům.

Or. es

Pozměňovací návrh 254

Návrh nařízení
Čl. 60 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60a

Typy intervencí pro programy podpory

Členské státy si ve svém strategickém 
plánu SZP zvolí v odvětvích uvedených v 
čl. 39 písm. f) k jednotlivým specifickým 
cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 jeden 
nebo více těchto typů intervencí:

a) investice do prvků, hmotných a 
nehmotných aktiv; výzkum a 
experimentální výroba, jakož i další 
opatření určená ke stejným cílům jako 
jsou ty uvedené v čl. 60 odst. 1 písm. a);

b) technická pomoc zemědělcům, 
zejména pokud jde o zdraví zvířat a zdraví 
a rostlin, zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně;

c) opatření k prevenci a boji proti 
rostlinným škůdcům a nákazám rostlin;
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d) opatření ke sledování trhu a 
informování o produkci a metodách 
produkce;

e) opatření určená k plánování 
produkce a přizpůsobení nabídky 
poptávce;

f) opatření ke zvýšení kvality 
produktu, včetně provádění vnitrostátních 
a unijních režimů jakosti;

g) zavádění systémů sledování a 
certifikace, zejména souvisejících se 
zdravím zvířat a rostlin, dobrými životními 
podmínkami zvířat a environmentálními 
aspekty;

h) opatření ve prospěch ekologické 
produkce;

i) opatření ke zvýšení udržitelnosti 
zemědělských podniků a účinnosti 
produkce, včetně provádění metod 
produkce, které respektují životní 
prostředí, a dobrých životních podmínek 
zvířat;

j) opatření k omezení použití 
antimikrobiálních látek v produkci;

k) investice do hmotných a 
nehmotných aktiv zajišťující účinnější 
řízení produkovaných objemů a objemů 
uváděných na trh;

l) dočasná a klesající podpora na 
pokrytí správních nákladů na vytvoření 
vzájemných fondů;

m) pojištění sklizně a produkce proti 
ztrátám v důsledku nepříznivých 
klimatických jevů a nákaz zvířat a 
napadení rostlin;

n) opatření k předcházení útokům na 
dobytek ze strany predátorských druhů a 
jejich zmírnění.

Or. es

Pozměňovací návrh 255
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Návrh nařízení
Čl. 61 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operační programy Obecné podmínky pro operační programy 
vnitrostátní programy podpory

Or. es

Odůvodnění

Členským státům je třeba nabídnout možnost zavést vnitrostátní programy podpory jako 
alternativu k operačním programům v závislosti na konkrétních okolnostech každého odvětví.

Pozměňovací návrh 256

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V jednotlivých dotčených 
odvětvích se cíle a intervence stanovené 
členskými státy v jejich strategickém plánu 
SZP provádějí prostřednictvím 
schválených operačních programů 
organizací producentů nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
nařízení (EU) č. 1308/2013 za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. V jednotlivých dotčených 
odvětvích se cíle a intervence stanovené 
členskými státy v jejich strategickém plánu 
SZP provádějí prostřednictvím 
schválených operačních programů 
organizací producentů nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo 
prostřednictvím vnitrostátních programů 
podpory za podmínek stanovených v tomto 
článku.

Or. es

Pozměňovací návrh 257

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Operační programy v odvětvích 
uvedených v čl. 39 písm. f) jsou nejméně 
tříleté a nejvýše sedmileté.

2. Operační programy a vnitrostátní 
programy podpory v odvětvích uvedených 
v čl. 39 písm. f) jsou nejméně tříleté a 
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nejvýše sedmileté.

Or. es

Pozměňovací návrh 258

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Operační programy popisují 
intervence zvolené z intervencí, které si 
členský stát stanovil ve svém strategickém 
plánu SZP.

3. Operační programy a vnitrostátní 
programy podpory popisují intervence 
zvolené z intervencí, které si členský stát 
stanovil ve svém strategickém plánu SZP.

Or. es

Pozměňovací návrh 259

Návrh nařízení
Čl. 62 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozní fondy Provozní fondy organizací producentů a 
jejich sdružení

Or. es

Pozměňovací návrh 260

Návrh nařízení
Čl. 63 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční podpora Unie Finanční podpora Unie pro operační 
programy a vnitrostátní programy 
podpory

Or. es
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Pozměňovací návrh 261

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční podpora Unie se rovná 
částce finančních příspěvků podle čl. 62 
odst. 1 písm. a), které byly skutečně 
vyplaceny, a je omezena na 50 % skutečně 
vynaložených výdajů.

1. Finanční podpora Unie pro 
operační programy se rovná částce 
finančních příspěvků podle čl. 62 odst. 1 
písm. a), které byly skutečně vyplaceny, a 
je omezena na 50 % skutečně 
vynaložených výdajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 262

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční podpora Unie je omezena 
na 5 % hodnoty produkce uvedené na trh 
každou organizací producentů nebo 
sdružením organizací producentů.

2. Finanční podpora Unie uvedená v 
odstavci 1 je omezena na 5 % hodnoty 
produkce uvedené na trh každou organizací 
producentů nebo sdružením organizací 
producentů.

Or. es

Pozměňovací návrh 263

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Finanční podpora Unie na 
programy podpory bude dosahovat 50 
procent výdajů. Členské státy budou 
financovat zbylých 50 procent.
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Or. es

Pozměňovací návrh 264

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) založení činnosti mladého 
zemědělce a venkovských podnikatelských 
startupů;

e) založení činnosti mladého 
zemědělce, nového zemědělce a 
venkovských podnikatelských startupů;

Or. es

Pozměňovací návrh 265

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. h a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) tematické podprogramy ve 
prospěch žen na venkově.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné obnovit možnost spustit tematický podprogram pro ženy na venkově, ale s vyšší 
úrovní spolufinancování s cílem přispět k dosahování cíle zlepšení podílu na hospodářství 
venkovských oblastí.

Pozměňovací návrh 266

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. h b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) Podpora k předcházení škodám v 
důsledku útoků predátorských druhů a 
jejich zmírnění.

Or. es
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Pozměňovací návrh 267

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou v rámci 
tohoto typu intervence poskytovat podporu 
na celém svém území podle svých 
zvláštních potřeb určených na celostátní, 
regionální nebo místní úrovni.

3. Členské státy budou v rámci tohoto 
typu intervence poskytovat podporu na 
celém svém území podle svých zvláštních 
potřeb určených na celostátní, regionální 
nebo místní úrovni.

Or. es

Odůvodnění

V současné době jsou agroenvironmentální opatření povinná na celém území členských států.

Pozměňovací návrh 268

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy budou přidělovat 
platby pouze zemědělcům a dalším 
příjemcům, kteří dobrovolně převezmou 
závazky hospodaření považované za přínos 
k dosažení specifických cílů stanovených v 
čl. 6 odst. 1.

4. Členské státy budou přidělovat 
platby pouze zemědělcům, seskupením 
zemědělců a dalším správcům půdy, kteří 
dobrovolně převezmou závazky 
hospodaření považované za přínos k 
dosažení relevantníchspecifických cílů z 
cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné lépe vymezit,kdo jsou příjemci tohoto opatření v souladu s platnou legislativou.

Pozměňovací návrh 269

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se liší od závazků, na které jsou 
poskytovány platby podle článku 28.

d) se liší od závazků, na které jsou 
poskytovány platby podle článku 28, nebo 
je doplňují.

Or. es

Odůvodnění

Opatření ekologického režimu uvedená v článku 28 a agroenvironmentální a klimatická 
opatření z tohoto článku mohou mít tutéž povahu, ale odlišné ambice. Je potřeba vyjasnit, že 
tato opatření se mohou doplňovat.

Pozměňovací návrh 270

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy nahradí příjemcům 
náklady vzniklé a příjmy ušlé v důsledku 
plnění závazků. V případě potřeby mohou 
krýt také transakční náklady. V řádně 
odůvodněných případech mohou členské 
státy přidělit paušální nebo jednorázovou 
platbu za jednotku. Platby budou 
přidělovány jednou ročně.

6. Členské státy zcela nebo částečně
nahradí příjemcům náklady vzniklé a 
příjmy ušlé v důsledku plnění závazků , 
nebo prostřednictvím pobídky. V případě 
potřeby mohou krýt také transakční 
náklady. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy přidělit paušální nebo 
jednorázovou platbu za jednotku. Platby 
budou přidělovány jednou ročně.

Or. es

Pozměňovací návrh 271

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy mohou odlišit platby 
s ohledem na závažnost trvalých omezení, 
která ovlivňují zemědělské činnosti v 
důsledku uzavřených závazků a v 
závislosti na různých systémech 
hospodaření.



PR\1167489CS.docx 129/226 PE627.760v02-00

CS

Or. es

Pozměňovací návrh 272

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případech, kdy je v rámci tohoto 
typu intervence přidělována podpora na 
agroenvironmentálně-klimatické závazky, 
závazky přechodu na ekologické 
hospodaření a metody nebo na jejich 
udržování dle nařízení (ES) č. 834/2007 a 
na služby v oblasti lesního životního 
prostředí a klimatu, stanoví členské státy 
platby na hektar.

9. V případech, kdy je v rámci tohoto 
typu intervence přidělována podpora na 
agroenvironmentálně-klimatické závazky, 
včetně závazkůpřechodu na ekologické 
hospodaření a metody nebo na jejich 
udržování dle nařízení (ES) č. 834/2007 a 
na služby v oblasti lesního životního 
prostředí a klimatu, stanoví členské státy 
platby na hektar.

Or. es

Pozměňovací návrh 273

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. V řádně odůvodněných případech, 
když budou intervence zaměřeny na 
závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu u ekologické produkce a zlepšení 
genetických zdrojů v chovu 
hospodářských zvířat, může být platba 
poskytnuta na podnik.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba brát ohled na konkrétní situaci chovatelů hospodářských zvířat bez půdy.

Pozměňovací návrh 274

Návrh nařízení
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Čl. 65 – odst. 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. Pokud jde o podpory určené 
ekologickému zemědělství podle tohoto 
článku, platby budou určeny pouze 
skutečným zemědělcům definovaným v 
souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d).

Or. es

Odůvodnění

Zavádí se tatáž podmínka která už je v současné legislativě zakotvena ve vztahu k „aktivním“ 

zemědělcům.

Pozměňovací návrh 275

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou přidělit platby 
na přírodní omezení nebo jiná omezení 
specifická pro určité oblasti za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP, aby přispěly k 
dosažení specifických cílů stanovených v 
čl. 6 odst. 1.

1. Členské státy mohou přidělit platby 
na přírodní omezení nebo jiná omezení 
specifická pro určité oblasti za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP, aby přispěly k 
dosažení specifických cílů, které budou 
relevantní v rámci cílů stanovených v čl. 6 
odst. 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 276

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou přidělit platby 
na znevýhodnění specifická pro určité 
oblasti vyplývající z provádění směrnic 
92/43/EHS a 2009/147/ES nebo směrnice 

1. Členské státy mohou přidělit platby 
na znevýhodnění specifická pro určité 
oblasti vyplývající z provádění směrnic 
92/43/EHS , 2009/147/ES a směrnice 
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2000/60/ES za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP, aby přispěly k dosažení specifických 
cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.

2000/60/ES za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP, aby přispěly k dosažení specifických 
cílů relevantních v rámci cílů stanovených 
v čl. 6 odst. 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 277

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tyto platby lze přidělit 
zemědělcům, držitelům lesů a jiným 
správcům půdy na plochy, jichž se týkají 
znevýhodnění uvedená v odstavci 1.

2. Tyto platby lze přidělit 
zemědělcům, seskupením zemědělců, 
držitelům lesů a seskupením držitelů lesů. 
V řádně odůvodněných případech mohou 
být poskytnuty rovněž jiným správcům 
půdy.

Or. es

Odůvodnění

Udržuje se územní působnost platné legislativy.

Pozměňovací návrh 278

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ve vztahu k omezením 
vyplývajícím ze směrnice 2000/60/ES v 
souvislosti s nevýhodami vyplývajícími z 
požadavků, které překračují příslušné 
povinné požadavky na hospodaření, kromě 
PPH 2 uvedených v příloze III, a normy 
dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanovené dle 
oddílu 2 kapitoly 1 této hlavy tohoto 
nařízení, jakož i podmínky údržby 

b) ve vztahu k omezením 
vyplývajícím ze směrnice 2000/60/ES v 
souvislosti s nevýhodami vyplývajícími z 
požadavků, které překračují příslušné 
povinné požadavky na hospodaření, kromě 
PPH 1 uvedených v příloze III, a normy 
dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanovené dle 
oddílu 2 kapitoly 1 této hlavy tohoto 
nařízení, jakož i podmínky údržby 
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zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 
písm. a) tohoto nařízení.

zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 
písm. a) tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Oprava.

Pozměňovací návrh 279

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví seznam 
nezpůsobilých investic a kategorií nákladů 
zahrnující přinejmenším:

Nezpůsobilé investice a kategorie nákladů 
budou následující:

Or. es

Pozměňovací návrh 280

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – pododst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákup pozemků s výjimkou nákupu 
pozemků za účelem zachování životního 
prostředí nebo nákupu pozemků mladými 
zemědělci za využití finančních nástrojů;

c) nákup pozemků s výjimkou nákupu 
pozemků za účelem zachování životního 
prostředí nebo nákupu pozemků mladými 
zemědělci za využití finančních nástrojů 
nebo nákupů zemědělských pozemků v 
rámci agroenvironmentálních projektů 
spojených se strategií místního rozvoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 281

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – pododst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nákup zvířat, jednoletých rostlin a 
jejich výsadba za jiným účelem, než je 
obnovení zemědělského nebo lesnického 
potenciálu po přírodní katastrofě a 
katastrofické události;

d) nákup zvířat, jednoletých rostlin a 
jejich výsadba za jiným účelem, než je 
obnovení zemědělského nebo lesnického 
potenciálu po přírodní katastrofě a 
katastrofické události a doplnění ztrát 
dobytka v důsledku útoků ze strany 
predátorských druhů;

Or. es

Pozměňovací návrh 282

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – pododst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) investice do zavlažování, které 
nejsou v souladu s dosažením dobrého 
stavu vodních útvarů podle čl. 4 odst. 1 
směrnice 2000/60/ES, včetně rozšíření 
zavlažování, které má vliv na vodní útvary, 
jejichž stav byl v relevantním plánu povodí 
definován jako méně než dobrý;

f) investice do zavlažování 
odvodnění, které nejsou v souladu s 
dosažením dobrého stavu vodních útvarů 
podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/60/ES, 
včetně rozšíření zavlažování, které má vliv 
na vodní útvary, jejichž stav byl v 
relevantním plánu povodí definován jako 
méně než dobrý, leda by tyto investice 
přispívaly k účinné úspoře vody.

Or. es

Pozměňovací návrh 283

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – pododst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice do rozsáhlé infrastruktury, 
která není součástí strategie místního 
rozvoje;

g) investice do rozsáhlé infrastruktury, 
která není součástí strategie místního 
rozvoje, s výjimkou těch, které jsou přímo 
spojeny se zemědělským odvětvím a jsou 
ve společném zájmu;

Or. es
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Pozměňovací návrh 284

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy omezí podporu na maximální 
sazbu 75 % způsobilých nákladů.

Členské státy omezí podporu na maximální 
sazbu 55 % způsobilých nákladů.

Or. es

Odůvodnění

Udržuje se současná maximální úroveň spolufinancování.

Pozměňovací návrh 285

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4 – pododst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zalesňování a neproduktivní
investice spojené se specifickými cíli v 
oblasti životního prostředí a klimatu dle čl. 
6 odst. 1 písm. d), e) a f);

a) zalesňování, regenerace 
agrolesnických systémů a investice 
spojené se specifickými cíli v oblasti 
životního prostředí a klimatu dle čl. 6 odst. 
1 písm. d), e) a f);

Or. es

Odůvodnění

S ohledem na zvláštní charakter agrolesnických systémů, které jsou na půl cesty mezi 
zemědělstvím a lesnictvím, je potřeba je výslovně zmínit.

Pozměňovací návrh 286

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4 – pododst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) investice do obnovy zemědělského 
nebo lesního potenciálu po přírodní 
katastrofě nebo katastrofické události a 

c) investice do obnovy zemědělského 
nebo lesního potenciálu po požáru a 
jiné přírodní katastrofě nebo katastrofické 



PR\1167489CS.docx 135/226 PE627.760v02-00

CS

investice do vhodných preventivních 
opatření v lesích a venkovském prostředí.

události, včetně škůdců a nemocí, a 
investice do vhodných preventivních 
opatření v lesích a venkovském prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 287

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4 – pododst. 2 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) investice na ochranu dobytka před 
útoky predátorských druhů;

Or. es

Pozměňovací návrh 288

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4 – pododst. 2 – písm. c b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) investice uskutečněné mladými 
zemědělci;

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zlepšit podporu investic uskutečněných mladými zemědělci kvůli potřebě podpořit 
generační obměnu.

Pozměňovací návrh 289

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4 – pododst. 2 – písm. c c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) zemědělské investice uskutečněné 
v oblastech s přírodním omezením nebo 
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jinými specifickými omezeními;

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytně nutné zachovat zemědělskou činnost v těchto oblastech s ohledem na významné 
přispění k zachování biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 290

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4 – pododst. 2 – písm. c d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) projekty týkající se strategie 
místního rozvoje, které jsou propojeny se 
zemědělstvím;

Or. es

Pozměňovací návrh 291

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příjemci podpory investic mohou 
požadovat, aby jim příslušné platební 
agentury uhradily zálohu ve výši 
maximálně 50 % z veřejné podpory 
odpovídající investici, pokud bude tato 
možnost nabízena ve strategickém plánu.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 292

Návrh nařízení
Čl. 69 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Založení činnosti mladého zemědělce a 
venkovského podnikatelského startupu

Založení činnosti mladého zemědělce, 
nového zemědělce a venkovského 
podnikatelského startupu

Or. es

Odůvodnění

Noví zemědělci hrají v zemědělském odvětví zásadní úlohu pro revitalizaci venkovských 
oblastí.

Pozměňovací návrh 293

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou přidělit 
podporu na založení činnosti mladého 
zemědělce a venkovského podnikatelského 
startupu za podmínek stanovených v tomto 
článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP, aby přispěly k dosažení specifických 
cílů stanovených v článku 6.

1. Členské státy mohou přidělit 
podporu na založení činnosti mladého 
zemědělce, nového zemědělce a spuštění
venkovského podnikatelského startupu za 
podmínek stanovených v tomto článku a na 
základě dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP, aby přispěly k 
dosažení specifických cílů stanovených v 
článku 6.

Or. es

Pozměňovací návrh 294

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zahájení činnosti nových 
zemědělců;

Or. es
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Pozměňovací návrh 295

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) založení podnikatelské činnosti s 
nezemědělskou aktivitou ve venkovských 
oblastech jako součást strategie místního 
rozvoje.

c) založení podnikatelské činnosti s 
nezemědělskou aktivitou ve venkovských 
oblastech jako součást strategie místního 
rozvoje ze strany zemědělců, kteří 
diverzifikují své aktivity, jakož i 
mikropodniků a malých podniků a 
fyzických osob ve venkovských oblastech.

Or. es

Pozměňovací návrh 296

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) malým zemědělcům zařazeným do 
režimu uvedeného v článku 25, kteří svůj 
podnik trvale převedou na jiného 
zemědělce.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 297

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou zavést 
specifická ustanovení pro mladé 
zemědělce, kteří vstoupí do organizací 
producentů nebo družstev, jejichž cílem 
bude zajistit, aby nepřišli o podporu. Tato 
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ustanovení budou dodržovat zásadu 
poměrnosti a identifikovat zapojení 
mladého zemědělce do organizace 
producentů nebo družstva.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné mít na paměti specifické charakteristiky družstev a organizací producentů, aby bylo 
možno odpovídajícím způsobem zareagovat na problémy, které se objevily v aktuálním 
programovém období, během něhož nebylo zařazení mladých zemědělců předmětem pobídek, 
protože nebylo k dispozici účinné řízení podniku.

Pozměňovací návrh 298

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Podpora podle tohoto článku bude 
moci být proplacena v různých částech.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 299

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy udělí podporu v rámci 
tohoto typu intervence za účelem podpory 
nástrojů řízení rizik, které pomáhají 
skutečným zemědělcům s řízením rizik 
spojených s produkcí a příjmy v rámci 
jejich zemědělské činnosti, jež jsou mimo 
jejich kontrolu, a které přispívají k 
dosažení specifických cílů uvedených v 
článku 6.

2. Členské státy udělí podporu v rámci 
tohoto typu intervence za účelem podpory 
nástrojů řízení rizik, které pomáhají 
skutečným zemědělcům s řízením rizik 
spojených s produkcí a příjmy v rámci 
jejich zemědělské činnosti, jež jsou mimo 
jejich kontrolu, a které přispívají k 
dosažení specifických cílů, které jsou 
relevantní mezi cíli uvedenými v článku 6. 
Tyto nástroje mohou být tvořeny systémy 
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řízení vícenásobných rizik.

Or. es

Pozměňovací návrh 300

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky vzájemným 
fondům včetně administrativních nákladů 
na jejich založení.

b) finanční příspěvky vzájemným 
fondům včetně administrativních nákladů 
na jejich založení, nebo v případě družstev 
a organizací producentů, jinému typu 
fondů, které mají za cíl řízení rizik svých 
členů.

Or. es

Odůvodnění

Existuje další typ fondů, které nevyžadují zajištění a jejichž spuštění je pro organizace 
producentů a družstva snazší než u vzájemných fondů.

Pozměňovací návrh 301

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pravidla zakládání a správy 
vzájemných fondů.

c) pravidla zakládání a správy 
vzájemných fondů a dalších fondů řízení 
rizik ze strany družstev a organizací 
producentů.

Or. es

Pozměňovací návrh 302

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou udělit 
podporu na spolupráci za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP, a to za účelem 
přípravy a realizace projektů operační 
skupiny evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti podle článku 114 a v rámci 
iniciativy LEADER, označované jako 
komunitně vedený místní rozvoj v článku 
25 nařízení (EU) [nařízení o společných 
ustanoveních], a za účelem propagace 
systémů jakosti, organizací producentů 
nebo seskupení producentů či jiných forem 
spolupráce.

1. Členské státy mohou udělit 
podporu na spolupráci za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP, a to za účelem 
přípravy a realizace projektů operační 
skupiny evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti podle článku 114, projektů
v rámci iniciativy LEADER se spoluprací 
ze strany místních akčních skupin, a za 
účelem propagace systémů jakosti, 
organizací producentů nebo seskupení 
producentů či jiných forem spolupráce.

Or. es

Odůvodnění

Projekty spolupráce realizované místními akčními skupinami musejí být zařazeny mezi 
intervence spolupráce.

Pozměňovací návrh 303

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případech, kdy je podpora 
vyplacena jako úhrnná částka, členské státy 
zajistí, aby byla dodržována unijní pravidla 
a požadavky vztahující se na podobné akce 
v rámci jiných typů intervencí. Tento 
odstavec se netýká iniciativy LEADER
označované jako komunitně vedený místní 
rozvoj v článku 25 nařízení (EU) [nařízení 
o společných ustanoveních].

5. V případech, kdy je podpora 
vyplacena jako úhrnná částka, členské státy 
zajistí, aby byla dodržována unijní pravidla 
a požadavky vztahující se na podobné akce 
v rámci jiných typů intervencí. Tento 
odstavec se netýká iniciativy LEADER. 

Or. es

Pozměňovací návrh 304



PE627.760v02-00 142/226 PR\1167489CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Místní akční skupiny mohou 
příslušnou platební agenturu požádat o 
vyplacení zálohy, je-li tato možnost 
stanovena ve strategickém plánu. Výše 
záloh nesmí překročit 50 % veřejné 
podpory na provozní náklady a oživení 
území.

Or. es

Odůvodnění

Udržení ustanovení v platnosti.

Pozměňovací návrh 305

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou udělit 
podporu na výměnu znalostí a informací v 
oblasti zemědělství, lesnictví a podnikání 
na venkově za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

1. Členské státy mohou udělit 
podporu na výměnu znalostí a informací v 
oblasti zemědělství, lesnictví, ochrany 
životního prostředí a klimatu a podnikání 
na venkově za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

Or. es

Pozměňovací návrh 306

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy omezí podporu na 
maximální částku 75 % způsobilých 

Maximální podpora bude činit až 100 % 
způsobilých nákladů.
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nákladů.

Or. es

Odůvodnění

S ohledem na velký význam, který má tento typ intervence, který bude pro členské státy 
povinný, by výměra podpory měla činit až 100 %.

Pozměňovací návrh 307

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od pododstavce 3 může 
členský stát v nejvzdálenějších regionech a 
v jiných řádně odůvodněných případech 
využít vyšší sazbu nebo vyšší částku, než 
je stanoveno v daném pododstavci, a to za 
účelem splnění specifických cílů 
uvedených v článku 6.

4. Odchylně od druhého pododstavce 
odstavce 3 může členský stát v 
nejvzdálenějších regionech a v jiných 
řádně odůvodněných případech využít 
vyšší částku, než je stanoveno v daném 
pododstavci, a to za účelem splnění 
specifických cílů uvedených v článku 6.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k pododstavci 1.

Pozměňovací návrh 308

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Podpora v rámci tohoto článku se 
nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy 
odborné přípravy, které tvoří součást 
běžných vzdělávacích programů nebo 
systémů středního a vyššího vzdělávání.

Or. es
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Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 309

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Subjekty zajišťující předávání 
znalostí a informační služby mají k plnění 
tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě 
kvalifikovaných zaměstnanců a odborné 
přípravy.

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení se udržuje v platnosti.

Pozměňovací návrh 310

Návrh nařízení
Čl. 72 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 72a

Opatření ve prospěch žen na venkově

Členské státy mohou v rámci svých 
strategických plánů zavést tematický 
podprogram ve prospěch žen na venkově. 
Tento podprogram bude reagovat na cíle 
uvedené v čl. 6 odst. 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 311

Návrh nařízení
Písm. odůvodnění 72 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 72b

Podpora k předcházení škodám v 
důsledku útoků predátorských druhů a 
jejich zmírnění

1. Členské státy mohou za podmínek 
uvedených v tomto článku podpořit 
zavedení opatření k ochraně zvířat 
chovaných pro hospodářské účely před 
útoky predátorských druhů a nahradit 
producentům ztráty vyplývající z těchto 
útoků.

2. Členské státy zajistí celkovou nebo 
částečnou náhradu vícenákladů a ušlých 
příjmů, které vzniknou v důsledku 
preventivních opatření nebo úbytků, které 
stáda zaznamenají v důsledku těchto 
útoků.

3. Členské státy určí druhy škod a 
také preventivních opatření, které budou 
předmětem náhrad podle odstavce 2.

Or. es

Odůvodnění

V důsledku směrnice Stanoviště se výrazně zvýšila přítomnost chráněných predátorských 
druhů v Evropské unii a s tím také útoky na dobytek, což ohrožuje ekonomickou 
životaschopnost mnoha podniků. Je vhodné zavést s ohledem na tuto problematiku konkrétní 
intervenci v rámci kapitoly Rozvoj venkova.

Pozměňovací návrh 312

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídicí orgán strategického plánu SZP nebo 
jiný určený zprostředkující subjekt definuje 
kritéria výběru pro následující typy 
intervencí: investice, založení činnosti 
mladého zemědělce a venkovského 
podnikatelského startupu, spolupráce, 
výměna znalostí a informací, následné 
konzultace s monitorovacím výborem 

Řídicí orgán strategického plánu SZP nebo 
jiný určený zprostředkující subjekt definuje 
kritéria výběru pro následující typy 
intervencí: investice, založení činnosti 
mladého zemědělce a nového zemědělce,
venkovského podnikatelského startupu, 
spolupráce, výměna znalostí a informací a 
specifická opatření ve prospěch žen na 



PE627.760v02-00 146/226 PR\1167489CS.docx

CS

uvedeným v článku 111. Kritéria výběru by 
měla zajistit rovné zacházení s žadateli, 
lepší využívání finančních prostředků a 
zacílení podpory v souladu se záměrem 
intervencí.

venkově, následné konzultace s 
monitorovacím výborem uvedeným v 
článku 111. Kritéria výběru by měla zajistit 
rovné zacházení s žadateli, lepší využívání 
finančních prostředků a zacílení podpory v 
souladu se záměrem intervencí. Příjemci 
budou vybíráni na základě výzev k 
podávání návrhů při použití účinných 
ekonomických, sociálních a 
environmentálních kritérií.

Or. es

Pozměňovací návrh 313

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech, kdy kvůli povaze dotčeného 
druhu operací nelze stanovit kritéria pro 
výběr, může řídicí výbor po konzultaci s 
monitorovacím výborem stanovit jiný 
způsob výběru, který se popíše ve 
strategickém plánu.

Or. es

Pozměňovací návrh 314

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 5 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) platby pro koncové 
příjemce mohou být přiděleny pouze na 
přístup k pracovnímu kapitálu, pokud jde 
o zemědělce dotčené závažnými 
klimatickými podmínkami a/nebo krizemi 
na trhu.

Or. es
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Pozměňovací návrh 315

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dohoda o přiznání příspěvku podle 
článku [9] [nařízení o fondu InvestEU] na 
částku uvedenou v odstavci 1 není 
uzavřena do 31. prosince 2021, předloží 
členský stát žádost o změnu strategického 
plánu SZP v souladu s článkem 107, aby 
mohl příslušnou částku použít.

Pokud dohoda o přiznání příspěvku podle 
článku [9] [nařízení o fondu InvestEU] na 
částku uvedenou v odstavci 1 není 
uzavřena do 31. prosince 2023, předloží 
členský stát žádost o změnu strategického 
plánu SZP v souladu s článkem 107, aby 
mohl příslušnou částku použít. Tato změna 
se nebude započítávat pro účely čl. 107 
odst. 7.

Or. es

Pozměňovací návrh 316

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve lhůtě, která nesmí překročit dva měsíce 
po vstupu tohoto nařízení v platnost, 
přijme Evropská komise akt v přenesené 
působnosti, jímž stanoví maximální 
hranice plateb podle této kapitoly.

Or. es

Odůvodnění

Tyto maximální hranice jsou nutné, aby bylo zajištěno co nejharmonizovanější provádění 
intervencí rozvoje venkova v členských státech.

Pozměňovací návrh 317

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výdaje jsou způsobilé pro 
příspěvek z EZZF a EZFRV počínaje 1. 
lednem roku následujícího po roce, v 
němž Komise schválila strategický plán
SZP.

1. Výdaje jsou způsobilé pro 
příspěvek z EZZF a EZFRV počínaje 
schválením strategického plánu SZP 
Komisí.

Or. es

Pozměňovací návrh 318

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výdaje, které se stanou způsobilými v 
důsledku změny strategického plánu SZP, 
jsou způsobilé pro příspěvek z EZFRV od 
data, kdy byla žádost o změnu předložena 
Komisi.

Výdaje, které se stanou způsobilými v 
důsledku změny strategického plánu SZP, 
jsou způsobilé pro příspěvek z EZFRV a 
EZZF od data, kdy byla žádost o změnu 
předložena Komisi.

Or. es

Odůvodnění

EZZF musí být rovněž zařazen. Platby nejsou účinné, dokud není změna provedena.

Pozměňovací návrh 319

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 73 odst. 5 a prvního 
pododstavce může strategický plán SZP v 
případě mimořádných opatření v důsledku 
přírodních katastrof, katastrofických 
událostí nebo nepříznivých klimatických 
jevů či podstatné a náhlé změny sociálně-
ekonomických podmínek členského státu 
nebo regionu stanovit, že výdaje 
financované z EZFRV spojené se změnami 
strategického plánu SZP jsou způsobilé ode 

Odchylně od čl. 73 odst. 5 a prvního 
pododstavce může strategický plán SZP v 
případě mimořádných opatření v důsledku 
přírodních katastrof, katastrofických 
událostí, včetně požárů a záplav, nebo 
nepříznivých klimatických jevů, závažných 
krizí na trhu či podstatné a náhlé změny 
sociálně-ekonomických podmínek 
členského státu nebo regionu stanovit, že 
výdaje financované z EZFRV spojené se 
změnami strategického plánu SZP jsou 
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dne, kdy k dotyčné události došlo. způsobilé ode dne, kdy k dotyčné události 
došlo.

Or. es

Pozměňovací návrh 320

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výdaje jsou způsobilé pro 
příspěvek z EZFRV, pokud příjemci 
vznikly a byly zaplaceny do 31. prosince 
[2029]. Kromě toho jsou výdaje způsobilé 
pro příspěvek z EZFRV pouze tehdy, 
pokud byla příslušná podpora platební 
agenturou skutečně vyplacena do 31. 
prosince [2029].

3. Výdaje jsou způsobilé pro 
příspěvek z EZFRV, pokud příjemci 
vznikly a byly zaplaceny do 31. prosince 
[2030]. Kromě toho jsou výdaje způsobilé 
pro příspěvek z EZFRV pouze tehdy, 
pokud byla příslušná podpora platební 
agenturou skutečně vyplacena do 31. 
prosince [2030].

Or. es

Odůvodnění

Je nutné zachovat pravidlo n+3 z aktuálního programového období vzhledem k tomu, že bude 
mezi současnými a budoucími obdobími několikaleté období překrývání.

Pozměňovací návrh 321

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 15 nařízení (EU) 
[horizontální nařízení], maximální částka, 
která je členským státem přidělena v 
příslušném kalendářním roce na základě 
pododdílu 2 oddílu 2 kapitoly II hlavy III 
tohoto nařízení a před uplatněním článku 
15 tohoto nařízení, nesmí překročit 
finanční příděl daného členského státu 
podle přílohy VI.

Aniž je dotčen článek 15 nařízení (EU) 
[horizontální nařízení], maximální částka, 
která je členským státem přidělena v 
příslušném kalendářním roce na základě 
pododdílu 2 oddílu 3 kapitoly II hlavy III 
tohoto nařízení a před uplatněním článku 
15 tohoto nařízení, nesmí překročit 
finanční příděl daného členského státu 
podle přílohy VI.

Or. es
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Pozměňovací návrh 322

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Maximální roční vnitrostátní limit 
odpovídající základní podpoře příjmu pro 
udržitelnost, který se bude odečítat z 
maximálního ročního limitu stanoveného 
v příloze VII, může být členskými státy, 
které se k tomu rozhodnou a uvedou to ve 
svém strategickém plánu, navýšen 
maximálně o 3 procenta.

Or. es

Odůvodnění

Jde o to, aby se udrželo v platnosti ustanovení, které umožní poskytnout členským státům 
určitou flexibilitu při stanovování objemu fondů pro podporu základního příjmu pro 
udržitelnost.

Pozměňovací návrh 323

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud celková částka přímých 
plateb, které mají být poskytnuty 
členskému státu, překročí maximální 
limity stanovené v příloze IV poté, co od 
nich bude odečtena příloha VI, členské 
státy uplatní lineární snížení částek všech 
přímých plateb.

Or. es

Odůvodnění

Udržuje se v platnosti ustanovení, které je v souladu s předcházejícím pozměňovacím 
návrhem.
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Pozměňovací návrh 324

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční podpora Unie pro typy 
intervencí v odvětví chmele určená 
Německu činí 2 188 000 EUR ročně.

3. Finanční podpora Unie pro typy 
intervencí v odvětví chmele určená 
Německu činí X EUR ročně.

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné zatím stanovovat výši této položky, dokud nebude ukončeno jednání o novém 
rámci finančních perspektiv. Navíc je požadováno zachování fondů SZP.

Pozměňovací návrh 325

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 10 666 000 EUR ročně Řecku; a) X EUR ročně Řecku;

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné zatím stanovovat výši této položky, dokud nebude ukončeno jednání o novém 
rámci finančních perspektiv. Navíc je požadováno zachování fondů SZP.

Pozměňovací návrh 326

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 554 000 EUR ročně Francii; a b) X EUR ročně Francii; a

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné zatím stanovovat výši této položky, dokud nebude ukončeno jednání o novém 
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rámci finančních perspektiv. Navíc je požadováno zachování fondů SZP.

Pozměňovací návrh 327

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 34 590 000 EUR ročně Itálii. c) X ročně Itálii.

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné zatím stanovovat výši této položky, dokud nebude ukončeno jednání o novém 
rámci finančních perspektiv. Navíc je požadováno zachování fondů SZP.

Pozměňovací návrh 328

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy mohou v roce 2023 v 
rámci žádosti o změnu svého strategického 
plánu SZP v souladu s článkem 107 
přehodnotit svá rozhodnutí uvedená v 
odstavci 6.

7. Členské státy mohou v roce 2025 v 
rámci žádosti o změnu svého strategického 
plánu SZP v souladu s článkem 107 
přehodnotit svá rozhodnutí uvedená v 
odstavci 6.

Or. es

Pozměňovací návrh 329

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celková výše podpory Unie pro 
typy intervencí pro rozvoj venkova podle 
tohoto nařízení na období od 1. ledna 2021 
do 31. prosince 2027 v souladu s víceletým 
finančním rámcem na období 2021 až 2027 
činí 78 811 milionů EUR v běžných 

1. Celková výše podpory Unie pro 
typy intervencí pro rozvoj venkova podle 
tohoto nařízení na období od 1. ledna 2021 
do 31. prosince 2027 v souladu s víceletým 
finančním rámcem na období 2021 až 2027 
činí X milionů EUR v běžných cenách38.
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cenách38.

_________________ _________________

38 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2021–

2027. Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů, COM (2018) 322 final.

38 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2021–

2027. Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů, COM (2018) 322 final.

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné zatím stanovovat výši této položky, dokud nebude ukončeno jednání o novém 
rámci finančních perspektiv. Navíc je požadováno zachování fondů SZP.

Pozměňovací návrh 330

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 70 % způsobilých veřejných výdajů 
v nejvzdálenějších regionech a na menších 
ostrovech v Egejském moři ve smyslu 
nařízení (EU) č. 229/2013;

a) 85 % způsobilých veřejných výdajů 
v nejvzdálenějších regionech a na menších 
ostrovech v Egejském moři ve smyslu 
nařízení (EU) č. 229/2013;

Or. es

Odůvodnění

Poměry spolufinancování by měly zůstat stejné jako v období programu 2014-2020.

Pozměňovací návrh 331

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 70 % způsobilých veřejných výdajů 
v méně rozvinutých regionech;

b) 85 % způsobilých veřejných výdajů 
v méně rozvinutých regionech;

Or. es
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Odůvodnění

Poměry spolufinancování by měly zůstat stejné jako v období programu 2014-2020.

Pozměňovací návrh 332

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) 75 procent pro přechodové 
regiony;

Or. es

Odůvodnění

Poměry spolufinancování by měly zůstat stejné jako v období programu 2014-2020.

Pozměňovací návrh 333

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 65 % způsobilých veřejných výdajů 
na platby podle článku 66;

c) 75 % způsobilých veřejných výdajů 
na platby podle článku 66;

Or. es

Odůvodnění

Poměry spolufinancování by měly zůstat stejné jako v období programu 2014-2020.

Pozměňovací návrh 334

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 43 % způsobilých veřejných výdajů 
v ostatních regionech.

d) 53 % způsobilých veřejných výdajů 
v ostatních regionech.

Or. es
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Odůvodnění

Poměry spolufinancování by měly zůstat stejné jako v období programu 2014-2020.

Pozměňovací návrh 335

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 80 % v případě závazků 
hospodaření podle článku 65 tohoto 
nařízení, plateb podle článku 67 tohoto 
nařízení, neproduktivních investic podle 
článku 68 tohoto nařízení, podpory pro 
evropské inovační partnerství podle článku 
71 tohoto nařízení a iniciativy LEADER 
označované jako komunitně vedený místní 
rozvoj v článku 25 nařízení (EU) [nařízení 
o společných ustanoveních];

a) 90 % v případě závazků 
hospodaření podle článku 65 tohoto 
nařízení, plateb podle článku 67 tohoto 
nařízení, investic podle článku 68 tohoto 
nařízení, které jsou spojeny s obnovou lesů 
a se specifickými environmentálními a 
klimatickými cíli, které jsou uvedeny v čl. 
6 odst. 1 písm. d), e) a f), operací 
uvedených v čl. 69 odst. 2 písm. 
a),podpory pro evropské inovační 
partnerství podle článku 71 tohoto nařízení 
a iniciativy LEADER označované jako 
komunitně vedený místní rozvoj v článku 
25 nařízení (EU) [nařízení o společných 
ustanoveních], regionů, jichž se týká 
článek 135 tohoto zařízení. operací podle 
článku 72, operací, které jsou 
podporovány prostřednictvím finančních 
nástrojů, opatření podle článku 72a 
(nový) a vylidněných oblastí;

Or. es

Pozměňovací návrh 336

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejméně 30 % z celkového příspěvku z 
EZFRV na strategický plán SZP podle 
přílohy IX je vyhrazeno na intervence 
zaměřené na plnění specifických cílů v 
oblasti životního prostředí a klimatu 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f) 

Nejméně 30 % z celkového příspěvku z 
EZFRV na strategický plán SZP podle 
přílohy IX je vyhrazeno na všechny druhy 
intervencí zaměřených na plnění 
specifických cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu uvedených v čl. 6 odst. 
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tohoto nařízení, s výjimkou intervencí na 
základě článku 66.

1 písm. d), e) a f) tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Opatření zaváděná v oblastech s přírodními omezeními musejí být zohledněna v rámci 
minimálních výdajů ve výši 30 % prostředků z EZFRV, které musejí být povinně určeny na 
intervence související s environmentálními a klimatickými cíli vzhledem k pozitivnímu 
dopadu, jaký má zemědělská činnost na zachování těchto oblastí. Návrh Komise si navíc 
protiřečí s hodnocením dopadu a s vahou uvedenou v čl. 87 odst. 2 písm. c)

Pozměňovací návrh 337

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro každý členský stát je minimální 
částka stanovená v příloze X vyhrazena na 
příspěvek na specifický cíl „získávat mladé 
zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání 
ve venkovských oblastech“ podle čl. 6 odst. 
1 písm. g). Na základě analýzy situace z 
hlediska silných a slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb („analýza SWOT“) a 
identifikace potřeb, které je třeba řešit, 
bude tato částka použita na následující typy 
intervencí:

4. Pro každý členský stát je minimální 
částka stanovená v příloze X vyhrazena na 
podpory pro mladé zemědělce. Na základě 
analýzy situace z hlediska silných a 
slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
(„analýza SWOT“) a identifikace potřeb, 
které je třeba řešit, bude tato částka použita 
na následující typy intervencí:

Or. es

Pozměňovací návrh 338

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) založení činnosti mladého 
zemědělce podle definice v článku 69.

b) založení činnosti mladého 
zemědělce podle definice v čl. 69 odst. 2 
písm. a).

Or. es
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Pozměňovací návrh 339

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 4 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, členský 
stát nemůže mladým zemědělcům přidělit 
dotaci, která bude nižší než průměrná 
roční dotace, kterou k témuž účelu 
přiděloval v letech 2014-2020.

Or. es

Odůvodnění

Jde o zavedené doložky o „zákazu cesty zpět“ vzhledem k tomu, že hodně zemí již mladým 
zemědělcům uděluje dotaci o 2 procenta vyšší než je minimální výše navrhovaná Evropskou 
komisí v souladu s přílohou X.

Pozměňovací návrh 340

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nejméně 70 % částek uvedených v 
příloze VII bude určeno na základní 
podporu příjmu pro udržitelnost uvedenou 
v pododdíle 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy 
III.

Or. es

Odůvodnění

Základní podpora příjmu pro udržitelnost je hlavním nástrojem podpory příjmů zemědělců, 
který zasahuje největší počet příjemců, takže je nutné stanovit minimální výdaj ze strany 
členských států. V tomto návrhu zprávy je základní podpora příjmu pro udržitelnost uvedena v 
pododdíle 1 (a ne v pododdíle 2) vzhledem ke změnám zavedeným v článku 16.

Pozměňovací návrh 341

Návrh nařízení



PE627.760v02-00 158/226 PR\1167489CS.docx

CS

Čl. 86 – odst. 5 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orientační finanční příděly na intervence v 
oblasti podpory příjmu vázané na produkci 
uvedené v pododdíle 1 oddílu 2 kapitoly II 
hlavy III jsou omezeny na maximálně 10 % 
z částek stanovených v příloze VII.

Orientační finanční příděly na intervence v 
oblasti podpory příjmu vázané na produkci 
uvedené v pododdíle 1 oddílu 3 kapitoly II 
hlavy III jsou omezeny na maximálně 13 % 
z částek stanovených v příloze VII.

Or. es

Odůvodnění

Je potřeba udržet kvóty spojených plateb vzhledem k významu, jaký mají především pro 
chovatele hospodářských zvířat bez půdy, kteří nedisponují jinými přímými platbami SZP 
Dále se opravuje číslo oddílu.

Pozměňovací návrh 342

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce se
mohou členské státy, které v souladu s čl. 
53 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 
použily pro účely dobrovolné podpory 
vázané na produkci více než 13 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II uvedeného nařízení, 
rozhodnout, že pro účely podpory příjmu 
vázané na produkci použijí více než 10 % 
částky stanovené v příloze VII. Výsledný
procentní podíl nepřekročí procentní podíl, 
který pro dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro rok podání žádosti 2018 
schválila Komise.

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy, které v souladu s čl. 53 odst. 
4 nařízení (EU) č. 1307/2013 použily pro 
účely dobrovolné podpory vázané na 
produkci více než 13 % svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II uvedeného nařízení, použít pro účely 
podpory příjmu vázané na produkci 
procentní podíl vyšší než procentní podíl, 
který pro dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro rok podání žádosti 2018 
schválila Komise.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s předchozím pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh 343
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Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Procentní podíl uvedený v prvním 
pododstavci lze zvýšit maximálně o 2 % za 
předpokladu, že částka odpovídající 
procentnímu podílu přesahujícímu 10 % je 
přidělena na podporu bílkovinných plodin 
podle pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II 
hlavy III.

Procentní podíl uvedený v prvním 
pododstavci lze zvýšit maximálně o 2 % za 
předpokladu, že částka odpovídající 
procentnímu podílu přesahujícímu 13 % je 
přidělena na podporu bílkovinných plodin 
podle pododdílu 1 oddílu 3 kapitoly II 
hlavy III.

Or. es

Pozměňovací návrh 344

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částka uvedená ve schváleném 
strategickém plánu SZP na základě 
uplatnění prvního a druhého pododstavce 
je závazná.

Částka uvedená ve schváleném 
strategickém plánu SZP na základě 
uplatnění prvního , druhého a třetího
pododstavce je závazná.

Or. es

Odůvodnění

Oprava

Pozměňovací návrh 345

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž je dotčen článek 15 nařízení 
(EU) [horizontální nařízení], maximální 
částka, kterou lze v členském státě na 
příslušný kalendářní rok před uplatněním 
článku 15 tohoto nařízení přidělit podle 
pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy III 
tohoto nařízení, nesmí překročit částky 

6. Aniž je dotčen článek 15 nařízení 
(EU) [horizontální nařízení], maximální 
částka, kterou lze v členském státě na 
příslušný kalendářní rok před uplatněním 
článku 15 tohoto nařízení přidělit podle 
pododdílu 1 oddílu 3 kapitoly II hlavy III 
tohoto nařízení, nesmí překročit částky 
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stanovené ve strategickém plánu SZP v 
souladu s odstavcem 6.

stanovené ve strategickém plánu SZP v 
souladu s odstavcem 5.

Or. es

Odůvodnění

Oprava.

Pozměňovací návrh 346

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy se ve svých 
strategických plánech SZP mohou 
rozhodnout použít určitou část příspěvku z 
EZFRV k maximalizaci podpory a 
rozšíření integrovaných strategických 
projektů na ochranu přírody definovaných 
v [nařízení LIFE] a k financování akcí 
nadnárodní vzdělávací mobility osob v 
oblasti zemědělství a rozvoje venkova 
zaměřených na mladé zemědělce podle 
[nařízení o programu Erasmus].

7. Členské státy se ve svých 
strategických plánech SZP mohou 
rozhodnout použít určitou část příspěvku z 
EZFRV k maximalizaci podpory a 
rozšíření integrovaných strategických 
projektů na ochranu přírody definovaných 
v [nařízení LIFE] a k financování akcí 
nadnárodní vzdělávací mobility osob v 
oblasti zemědělství a rozvoje venkova 
zaměřených na mladé zemědělce podle 
[nařízení o programu Erasmus] a na ženy 
na venkově.

Or. es

Pozměňovací návrh 347

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – pododst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) až 15 % svého přídělu na přímé 
platby stanoveného v příloze IV po 
odečtení přídělů na bavlnu dle přílohy VI 
na kalendářní roky 2021 až 2026 do svého 
přídělu na EZFRV v rozpočtových letech 
2022–2027; nebo

a) až 15 % svého přídělu na přímé 
platby stanoveného v příloze IV po 
odečtení přídělů na bavlnu dle přílohy VI 
na kalendářní roky 2023 až 2026 do svého 
přídělu na EZFRV v rozpočtových letech 
2024–2027; nebo

Or. es
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Pozměňovací návrh 348

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – pododst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) až 15 % svého přídělu na EZFRV v 
rozpočtových letech 2022–2027 do svého 
přídělu na přímé platby stanoveného v 
příloze IV na kalendářní roky 2021 až 
2026.

b) až 15 % svého přídělu na EZFRV v 
rozpočtových letech 2024–2027 do svého 
přídělu na přímé platby stanoveného v 
příloze IV na kalendářní roky 2023 až 
2026.

Or. es

Pozměňovací návrh 349

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – pododst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) až 15 procentních bodů, pokud
členský stát odpovídající navýšení použije 
na intervence financované EZFRV 
zaměřené na plnění specifických cílů v 
oblasti životního prostředí a klimatu 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f);

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Převody pocházející z přímých plateb, s nimiž Komise počítá, jsou nadbytečné, pročež se 
navrhuje jeden jediný převod ve výši 15ˇ%. Výsledné prostředky by měly být k dispozici pro 
kterýkoliv z cílů nařízení v závislosti na potřebách každého členského státu.

Pozměňovací návrh 350

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou v roce 2023 v 3. Členské státy mohou v roce 2025 v 
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rámci žádosti o změnu svého strategického 
plánu SZP v souladu s článkem 107 
přehodnotit svá rozhodnutí uvedená v 
odstavci 1.

rámci žádosti o změnu svého strategického 
plánu SZP v souladu s článkem 107 
přehodnotit svá rozhodnutí uvedená v 
odstavci 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 351

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují strategické plány 
SZP v souladu s tímto nařízením za účelem 
provádění podpory Unie financované z 
EZZF a EZFRV na dosažení specifických 
cílů stanovených v článku 6.

Členské státy vypracují strategické plány 
SZP v souladu s tímto nařízením za účelem 
provádění podpory Unie financované z 
EZZF a EZFRV na dosažení specifických 
cílů stanovených v článku 6, odstavci 1

Or. es

Pozměňovací návrh 352

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do svých strategických plánů SZP členské 
státy zahrnou intervenční strategii 
uvedenou v článku 97 a vypracovanou na 
základě analýzy SWOT uvedené v čl. 103 
odst. 2 a vyhodnocení potřeb uvedeného v 
článku 96, ve které budou stanoveny 
množstevní cíle a milníky plnění 
specifických cílů stanovených v článku 6. 
Cíle budou definovány za pomoci 
společného souboru ukazatelů výsledku 
uvedených v příloze I.

Do svých strategických plánů SZP členské 
státy zahrnou intervenční strategii 
uvedenou v článku 97 a vypracovanou na 
základě analýzy SWOT uvedené v čl. 103 
odst. 2 a vyhodnocení potřeb uvedeného v 
článku 96, ve které budou stanoveny 
množstevní cíle a milníky plnění 
příslušných specifických cílů stanovených 
v článku 6. Cíle budou definovány za 
pomoci společného souboru ukazatelů 
výsledku uvedených v příloze I.

Or. es
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Pozměňovací návrh 353

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategické plány SZP se budou vztahovat 
na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 
2027.

Strategické plány SZP se budou vztahovat 
na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 
2027.

Or. es

Pozměňovací návrh 354

Návrh nařízení
Článek 92

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 92 vypouští se

Ambicióznější cíle v oblasti životního 
prostředí a klimatu

1. Členské státy budou usilovat o to, aby 
ve srovnání s celkovým přispěním k plnění 
cílů stanovených v čl. 110 odst. 2 prvním 
pododstavci písm. b) nařízení (EU) 
1306/2013, jehož se dosáhlo 
prostřednictvím podpory z EZZF a 
EZFRV v období 2014 až 2020, 
prostřednictvím svých strategických plánů 
SZP, a zejména složek svých 
intervenčních strategií uvedených v čl. 97 
odst. 2 písm. a), celkově více přispívaly k 
dosažení specifických cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu stanovených 
v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f).

2. Členské státy ve svých strategických 
plánech SZP na základě dostupných 
informací vysvětlí, jak navrhují celkového 
většího přispění uvedeného v odstavci 1 
dosáhnout. Vysvětlení bude vycházet z 
relevantních informací, jako jsou prvky 
uvedené v čl. 95 odst. 1 písm. a) až f) a v 
čl. 95 odst. 2 písm. b).
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Or. es

Odůvodnění

Znění článku je nepřesné Pojem „vyšších ambicí“ je abstraktní, neboť není vybaven žádnými 
měřicími prvky.

Pozměňovací návrh 355

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si zorganizují partnerství s 
příslušnými regionálními a místními 
orgány. Mezi členy partnerství budou 
přinejmenším:

Členské státy si zorganizují partnerství s 
příslušnými vnitrostátními, regionálními a 
místními orgány. Mezi členy partnerství 
budou přinejmenším:

Or. es

Pozměňovací návrh 356

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – pododst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hospodářští a sociální partneři; b) hospodářští a sociální partneři, 
zejména zástupci zemědělského odvětví a 
odvětví chovu hospodářských zvířat.

Or. es

Pozměňovací návrh 357

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – pododst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) relevantní orgány zastupující 
občanskou společnost a případně 
relevantní orgány odpovědné za 
prosazování sociálního začleňování, 

c) případně relevantní orgány 
odpovědné za prosazování sociálního 
začleňování, základních práv, rovnosti žen 
a mužů a nediskriminace, jakož i další 
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základních práv, rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace.

příslušné subjekty spojené se 
zemědělským odvětvím.

Or. es

Pozměňovací návrh 358

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy a Komise budou 
spolupracovat, aby zajistily efektivní 
koordinaci implementace strategických 
plánů SZP a zohlednily přitom zásady 
proporcionality a sdíleného řízení.

4. Členské státy a Komise budou 
spolupracovat, aby zajistily efektivní 
koordinaci implementace strategických 
plánů SZP a potřebu zajistit správné 
fungování jednotného trhu a zohlednily 
přitom zásady proporcionality a sdíleného 
řízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 359

Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis prvků, které zajistí
modernizaci SZP;

g) popis prvků, které přispějí k
modernizaci SZP;

Or. es

Pozměňovací návrh 360

Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S ohledem na splnění písmene h) 
prvního odstavce mohou členské státy 
kromě jiných opatření schválit předložení 
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jedné jediné žádosti o přímé platby ze 
strany příjemců na celou dobu 
uplatňování strategických plánů, pokud se 
nebudou mezi jednotlivými roky lišit 
podmínky popsané v žádostech.

Or. es

Odůvodnění

Toto opatření by umožnilo významným způsobem snížit administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 361

Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Příloha V – doplňkové vnitrostátní 
financování poskytované v rámci 
strategického plánu SZP.

e) Příloha V – intervence ve 
strategickém plánu, na něž se plně 
vztahují články 107, 108 a 109 SFEU v 
souladu s ustanovením článku 131 odst. 4, 
adoplňkové vnitrostátní financování 
poskytované v rámci strategického plánu 
SZP.

Or. es

Odůvodnění

Za účelem zjednodušení je třeba tyto intervence ve strategickém plánu, které se považují za 
pomoc státu, považovat za schválené vždy, když budou strategické plány schváleny Evropskou 
komisí, a to bez pozdějších oznámení.

Pozměňovací návrh 362

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Intervenční strategie uvedená v čl. 
95 odst. 1 písm. b) stanoví pro každý 
specifický cíl uvedený v čl. 6 odst. 1, jehož 
řešení je součástí strategického plánu SZP:

1. Intervenční strategie uvedená v čl. 
95 odst. 1 písm. b) stanoví pro každý 
příslušný specifický cíl uvedený v čl. 6 
odst. 1, jehož řešení je součástí 
strategického plánu SZP:
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Or. es

Pozměňovací návrh 363

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) prvky prokazující, že finanční 
prostředky přidělené na intervence ve 
strategickém plánu SZP jsou odůvodněné a 
adekvátní k dosažení stanovených cílů a v 
souladu s finančním plánem podle článku 
100.

d) prvky prokazující, že finanční 
prostředky přidělené na intervence ve 
strategickém plánu SZP jsou odůvodněné 
podle analýzy SWOT a adekvátní k 
dosažení stanovených cílů a v souladu s 
finančním plánem podle článku 100.

Or. es

Pozměňovací návrh 364

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přehled relevantních intervencí a 
specifických podmínek strategického plánu 
SZP, jako jsou ty, které jsou vymezeny v 
čl. 22 odst. 4, článku 27, článku 69 a čl. 71 
odst. 7, souvisejících se specifickým cílem 
„získávat mladé zemědělce a usnadňovat 
rozvoj podnikání ve venkovských 
oblastech“ podle čl. 6 odst. 1 písm. g). 
Členské státy při prezentaci finančního 
plánu souvisejícího s typy intervencí 
uvedenými v článku 27 a 69 odkazují 
především na čl. 86 odst. 5. Přehled také v 
zájmu zlepšení konzistentnosti mezi
unijními a vnitrostátními akcemi v této 
oblasti vysvětlí interakci s vnitrostátními 
nástroji;

c) přehled relevantních intervencí a 
specifických podmínek strategického plánu 
SZP, jako jsou ty, které jsou vymezeny v 
čl. 22 odst. 4, článku 27, článku 69 a čl. 71 
odst. 7, souvisejících se specifickým cílem 
„získávat mladé zemědělce a usnadňovat 
rozvoj podnikání ve venkovských 
oblastech“ podle čl. 6 odst. 1 písm. g). 
Členské státy při prezentaci finančního 
plánu souvisejícího s typy intervencí 
uvedenými v článku 27 a 69 odkazují 
především na čl. 86 odst. 4. Přehled také v 
zájmu zlepšení konzistentnosti mezi 
unijními a vnitrostátními akcemi v této 
oblasti vysvětlí interakci s vnitrostátními 
nástroji;

Or. es
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Odůvodnění

Oprava.

Pozměňovací návrh 365

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis vzájemného působení mezi 
vnitrostátními a regionálními intervencemi, 
včetně rozdělení finančních přídělů na 
intervenci a na fond.

f) případný popis vzájemného 
působení mezi vnitrostátními a 
regionálními intervencemi, včetně 
rozdělení finančních přídělů na intervenci a 
na fond.

Or. es

Pozměňovací návrh 366

Návrh nařízení
Čl. 98 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) popis použití „technické pomoci“ 

podle čl. 83 odst. 2, čl. 86 odst. 3 a článku 
112 a sítě SZP podle článku 113;

c) popis použití „technické pomoci“ 

podle čl. 86 odst. 3 a článku 112 a sítě SZP 
podle článku 113;

Or. es

Odůvodnění

Oprava.

Pozměňovací návrh 367

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) konkrétní koncepce nebo 
požadavky dané intervence, které zajišťují 
její efektivní přispění k plnění specifického 

c) konkrétní koncepce nebo 
požadavky dané intervence, které zajišťují 
její efektivní přispění k plnění příslušného
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cíle (specifických cílů) podle čl. 6 odst. 1. 
U intervencí v oblasti životního prostředí a 
klimatu pak soulad s požadavky
podmíněnosti musí prokazovat, že se 
jednotlivé postupy nepřekrývají;

specifického cíle (specifických cílů) podle 
čl. 6 odst. 1. U intervencí v oblasti 
životního prostředí a klimatu pak soulad s 
požadavky podmíněnosti musí prokazovat, 
že se jednotlivé postupy nepřekrývají;

Or. es

Pozměňovací návrh 368

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podmínky způsobilosti; d) zásady způsobilosti;

Or. es

Odůvodnění

Podmínky se mohou lišit v závislosti na různých typech výzev, ale je třeba stanovit určité 
obecné zásady strategických plánů.

Pozměňovací návrh 369

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) u každé intervence vycházející z 
typů intervencí uvedených v příloze II 
tohoto nařízení informaci, jakým 
způsobem se intervence řídí příslušnými 
ustanoveními přílohy 2 Dohody WTO o 
zemědělství, jak je stanoveno v článku 10 
tohoto nařízení a příloze II tohoto 
nařízení, a u každé intervence 
nevycházející z typů intervencí uvedených 
v příloze II tohoto nařízení informaci, zda, 
a pokud ano, jakým způsobem se 
intervence řídí příslušnými ustanoveními 
článku 6.5 přílohy 2 Dohody WTO o 
zemědělství;

vypouští se
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Or. es

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 10.

Pozměňovací návrh 370

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) informaci, zda intervence spadá 
mimo rozsah působnosti článku 42 SFEU a 
vztahuje se na ni posouzení státní podpory.

i) informaci, zda intervence spadá 
mimo rozsah působnosti článku 42 SFEU a 
vztahuje se na ni posouzení státní podpory 
v souladu s údaji, které Evropská komise 
poskytne v souladu s pokyny ke státním 
podporám.

Or. es

Pozměňovací návrh 371

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plán cílů uvedený v čl. 95 odst. 1 
písm. e) tvoří souhrnná tabulka zobrazující 
cíle podle čl. 97 odst. 1 písm. a) spolu s 
rozpisem ročních milníků.

1. Plán uvedený v čl. 95 odst. 1 písm. 
e) tvoří souhrnná tabulka zobrazující cíle 
podle čl. 97 odst. 1 písm. a) spolu s 
rozpisem ročních milníků, pokud je 
potřeba.

Or. es

Odůvodnění

Chceme vyjasnit, že některé etapy nemusejí být plněny každoročně, což je případ víceletých 
intervencí.

Pozměňovací návrh 372

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) rozpis přídělů na odvětvové typy 
intervencí podle oddílu 7 kapitoly III hlavy 
III podle jednotlivých intervenci a s 
uvedením plánovaných výstupů a 
průměrné jednotkové částky;

e) rozpis přídělů na odvětvové typy 
intervencí podle kapitoly III hlavy III podle
jednotlivých intervenci a s uvedením 
plánovaných výstupů a průměrné 
jednotkové částky;

Or. es

Odůvodnění

Oprava.

Pozměňovací návrh 373

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prvky uvedené tomto odstavci se stanoví 
na každý rok.

Pokud to bude potřeba, prvky uvedené 
tomto odstavci se stanoví na každý rok.

Or. es

Pozměňovací návrh 374

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Analýza SWOT vychází z aktuální situace
v oblasti, jíž se strategický plán SZP týká, 
a pro každý specifický cíl podle čl. 6 odst. 
1 obsahuje obecný popis aktuální situace v 
oblasti, jíž se strategický plán SZP týká, 
založený na společných kontextových 
ukazatelích a dalších aktuálních 
kvantitativních a kvalitativních 
informacích, jako jsou studie, minulé 
zprávy o hodnocení, odvětvová analýza a 
poučení z předchozích zkušeností.

Analýza SWOT se opírá o aktuální 
situaciv oblasti, jíž se strategický plán SZP 
týká, a pro každý specifický cíl podle čl. 6 
odst. 1 obsahuje obecný popis aktuální 
situace v oblasti, jíž se strategický plán 
SZP týká, založený na společných 
kontextových ukazatelích a dalších 
aktuálních kvantitativních a kvalitativních 
informacích, jako jsou studie, minulé 
zprávy o hodnocení, odvětvová analýza a 
poučení z předchozích zkušeností.

Or. es
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Pozměňovací návrh 375

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) krátký popis doplňkového 
vnitrostátního financování, které je 
poskytnuto v rozsahu působnosti 
strategického plánu SZP, včetně částek na 
opatření a informací o souladu s 
požadavky tohoto nařízení;

a) krátký popis doplňkového 
vnitrostátního financování, které je 
poskytnuto v rozsahu působnosti 
strategického plánu SZP, včetně částek na 
intervenci a informací o souladu s 
požadavky tohoto nařízení;

Or. es

Pozměňovací návrh 376

Návrh nařízení
Článek 104

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 104 vypouští se

Přenesené pravomoci ve vztahu k obsahu 
strategického plánu SZP

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 138, kterými se mění tato 
kapitola, pokud jde o obsah strategického 
plánu SZP a jeho příloh.

Or. es

Odůvodnění

Obsah strategických plánů by měl být v čase co nejstabilnější. Nezdá se, že by bylo nutné, aby 
se prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci mohl měnit jakýkoliv prvek strategického 
plánu.

Pozměňovací návrh 377

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát předloží Komisi 
návrh strategického plánu SZP obsahující 
informace uvedené v článku 95 nejpozději 
do 1. ledna 2020.

1. Každý členský stát předloží Komisi 
návrh strategického plánu SZP obsahující 
informace uvedené v článku 95 nejpozději 
do 31. prosince 2021.

Or. es

Odůvodnění

Datum 1. ledna 2020 se nezná být reálné pro předložení návrhů strategických plánů.

Pozměňovací návrh 378

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 5 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení se nevztahuje na informace 
uvedené v čl. 101 písm. c) a v přílohách I 
až IV strategického plánu SZP uvedených 
v čl. 95 odst. 2 písm. a) až d).

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 379

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 5 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy požádat Komisi o schválení 
strategického plánu SZP, který neobsahuje 
všechny náležité prvky. V takovém případě 
dotčený členský stát poukáže na chybějící 
části strategického plánu SZP a předloží 
orientační cíle a finanční plány podle 
článku 100 pro celý strategický plán SZP, 
aby byla zjevná celková konzistentnost a 
soudržnost plánu. Chybějící prvky 
strategického plánu SZP se Komisi 
předloží formou návrhu na změnu plánu v 

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy požádat Komisi o schválení 
strategického plánu SZP, který neobsahuje 
všechny náležité prvky. V takovém případě 
dotčený členský stát poukáže na chybějící 
části strategického plánu SZP a předloží 
orientační cíle a finanční plány podle 
článku 100 pro celý strategický plán SZP, 
aby byla zjevná celková konzistentnost a 
soudržnost plánu. Chybějící prvky 
strategického plánu SZP se nebudou 
započítávat jako roční návrhy na změnu 
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souladu s článkem 107. plánu podle čl. 107, odst. 7

Or. es

Odůvodnění

Úpravy, které bude potřeba dále schválit, se nebudou započítávat jako jediná roční úprava, 
kterou nařízení umožňuje.

Pozměňovací návrh 380

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Strategické plány SZP nabývají 
právního účinku teprve poté, co je Komise 
schválí.

7. Strategické plány SZP nabývají 
právního účinku poté, co je Komise 
schválí, a to zpětně od okamžiku jejich 
předložení.

Or. es

Odůvodnění

V aktuálním programovém období je výdaj způsobilý od okamžiku, kdy jsou plány rozvoje 
venkova odeslány Evropské komisi, neboť členské státy na sebe berou potenciální rizika až do 
jejich schválení. Tato možnost by měla být k dispozici pro strategické plány.

Pozměňovací návrh 381

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Žádost o změnu strategického plánu 
SZP lze podat nejvýše jednou za 
kalendářní rok, s výhradou možných 
výjimek, o nichž Komise rozhodne v 
souladu s článkem 109.

7. Žádost o změnu strategického plánu 
SZP lze podat nejvýše jednou za 
kalendářní rok, s výhradou možných 
výjimek uvedených v tomto nařízení, 
jakož i těch, o nichž Komise rozhodne v 
souladu s článkem 109.

Or. es

Pozměňovací návrh 382



PR\1167489CS.docx 175/226 PE627.760v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do této časové lhůty se nezapočítává 
období, které začíná datem následujícím 
po datu, kdy Komise zašle členskému státu 
své připomínky nebo žádost o 
přepracované dokumenty, a končí datem, 
kdy členský stát Komisi odpoví.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Ustanovení o „pozastavení lhůty“ vy vedla k významným prodlením z důvody období 
neformálního dialogu mezi správními orgány.

Pozměňovací návrh 383

Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) četnost předkládání žádostí o 
změnu strategického plánu SZP během 
programového období, včetně stanovení 
výjimečných případů, pro něž maximální 
počet změn podle čl. 107 odst. 7 neplatí.

c) četnost předkládání žádostí o 
změnu strategického plánu SZP během 
období provádění strategického pánu, 
včetně stanovení výjimečných případů, pro 
něž maximální počet změn podle čl. 107 
odst. 7 neplatí.

Or. es

Pozměňovací návrh 384

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž by bylo dotčeno ustanovení 
prvního pododstavce odstavce 1, členské 
státy mohou rovněž stanovit regionální 
orgány k provádění a řízení intervencí 
financovaných EZFRV v rámci 



PE627.760v02-00 176/226 PR\1167489CS.docx

CS

vnitrostátních strategických plánů, pokud 
budou mít tyto intervence regionální 
dosah. V takovém případě vnitrostátní 
řídicí orgán určí vnitrostátní koordinační 
orgán pro EZFRV, který zajistí jednotné 
provádění norem Evropské unie a zajistí v 
souladu s druhým odstavcem čl. 93 
konzistentnost s prvky strategického plánu 
na národní úrovni.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné poskytnout možnost určit regionální řídicí orgány, které budou odpovědné za 
regionalizované prvky intervencí do rozvoje venkova. Tyto regionální orgány budou 
koordinovány jediným vnitrostátním orgánem v souladu s ustanoveními horizontálního 
nařízení, které povoluje různé platební agentury a orgán, který je bude koordinovat.

Pozměňovací návrh 385

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy předtím než předloží svůj 
strategický plán SZP, zřídí pro účely 
sledování jeho provádění výbor 
(„monitorovací výbor“).

Členské státy zřídí pro účely sledování 
provádění strategického plánu SZP výbor 
(„monitorovací výbor“).

Or. es

Odůvodnění

Výbor bude mít na starosti dohlížení na provádění plánů, a ne rozhodování o jejich obsahu. 
Proto požadavek na ustanovení těchto výborů před předložením plánů postrádá smyslu. 

Pozměňovací návrh 386

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý člen monitorovacího výboru má 
jeden hlas.

Každý stálý člen monitorovacího výboru 
má jeden hlas.
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Or. es

Pozměňovací návrh 387

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 2 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zveřejní seznam členů 
monitorovacího výboru na internetu.

Členské státy předloží Evropské komisi
seznam členů monitorovacího výboru.

Or. es

Pozměňovací návrh 388

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 3 – písm. d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) příslušné informace předložené 
vnitrostátní sítí SZP;

Or. es

Pozměňovací návrh 389

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 3 – písm. f a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) výroční zprávy o výkonnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 390

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Monitorovací výbor podává své 
stanovisko k:

4. Monitorovací výbor podává své 
názorové stanovisko k:

Or. es

Pozměňovací návrh 391

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) návrhu strategického plánu SZP; vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Nezdá se být nutné, aby monitorovací výbor vyjadřoval svůj názor na návrh strategického 
plánu vzhledem k tomu, že tento úkol je přidělen subjektům určeným v čl. 94 odst. 3 písm. c).

Pozměňovací návrh 392

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Monitorovací výbor může po 
vnitrostátní síti SZP požadovat informace 
a analýzy související s konkrétními 
intervencemi.

Or. es

Pozměňovací návrh 393

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí nejpozději 1. Každý členský stát zřídí nejpozději 
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do dvanácti měsíců ode dne, kdy Komise 
schválí jeho strategický plán SZP, národní 
síť společné zemědělské politiky (národní 
síť SZP) pro účely vzájemného navazování 
kontaktů mezi organizacemi a správními 
orgány, poradci, výzkumnými pracovníky 
a dalšími inovátory v oblasti zemědělství a 
rozvoje venkova na vnitrostátní úrovni.

do dvanácti měsíců ode dne, kdy Komise 
schválí jeho strategický plán SZP, národní 
síť společné zemědělské politiky (národní 
síť SZP) pro účely vzájemného navazování 
kontaktů mezi organizacemi a správními 
orgány, poradci, výzkumnými pracovníky, 
zástupci výrobních odvětví a dalšími 
inovátory v oblasti zemědělství a rozvoje 
venkova na vnitrostátní úrovni.

Or. es

Pozměňovací návrh 394

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podpora projektů spolupráce 
místních akčních skupin nebo podobných 
struktur místního rozvoje, včetně 
nadnárodní spolupráce;

g) spolupráce pro účely projektů 
spolupráce místních akčních skupin nebo 
podobných struktur místního rozvoje, 
včetně nadnárodní spolupráce;

Or. es

Pozměňovací návrh 395

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – písm. j a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) v případě evropské sítě SZP účast 
a podíl na aktivitách vnitrostátních sítí.

Or. es

Pozměňovací návrh 396

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – písm. j b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) poskytovat informace vyžádané 
monitorovacími výbory podle článku 111.

Or. es

Pozměňovací návrh 397

Návrh nařízení
Čl. 115 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cíle a roční milníky stanovené ve 
vztahu k příslušnému specifickému cíli s 
použitím ukazatele výsledků;

b) cíle a roční, případně víceleté
milníky stanovené ve vztahu k příslušnému 
specifickému cíli s použitím ukazatele 
výsledků;

Or. es

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem chceme vyjasnit, že některé etapy nemusejí být plněny 
každoročně, což je případ víceletých intervencí do rozvoje venkova. Roční cíle je třeba 
zohledňovat tehdy, když to bude vhodné.

Pozměňovací návrh 398

Návrh nařízení
Čl. 118 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly k dispozici 
vyčerpávající, kompletní, aktuální a 
spolehlivé zdroje údajů, aby bylo možné 
účinně sledovat pokrok politiky v plnění 
cílů za použití ukazatele dopadu, výsledku 
a výstupu.

Členské státy zajistí, aby byly k dispozici 
vyčerpávající, kompletní, aktuální a 
spolehlivé databáze údajů, aby bylo možné 
účinně sledovat pokrok politiky v plnění 
cílů za použití ukazatele dopadu, výsledku 
a výstupu.

Or. es

Odůvodnění

Ukazatele se musejí opírat o databáze údajů a dostupné informace. K některým ukazatelům 
nejsou na požadované zeměpisné úrovni k dispozici oficiální statistiky. EK by se měla 
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postarat o doplnění prostorů, k nimž chybí informace, na základě evropského statistického 
programu zřízeného na základě nařízení (ES) č. 223/2009.

Pozměňovací návrh 399

Návrh nařízení
Čl. 120 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí pravomoci ve vztahu k 
výkonnostnímu rámci

Přenesené pravomoci ve vztahu k 
výkonnostnímu rámci

Or. es

Odůvodnění

Podle názoru právních služeb Evropského parlamentu sahá tento článek nad rámec 
prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh 400

Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty ve vztahu k 
obsahu výkonnostního rámce. Tyto akty
zahrnují seznam kontextových ukazatelů, 
další ukazatele nezbytné k odpovídajícímu 
sledování a hodnocení politiky, metody 
výpočtu ukazatelů a nezbytná ustanovení 
zaručující přesnost a spolehlivost údajů 
shromažďovaných členskými státy. Tyto 
prováděcí akty jsou přijímány v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 139 odst. 2.

Komise v souladu s článkem 138 ve lhůtě 
tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v 
platnostpřijme akty v přenesené 
pravomoci s podrobnými normamive 
vztahu k výkonnostnímu rámci. Tyto akty 
zahrnují seznam kontextových ukazatelů, 
metody výpočtu ukazatelů a nezbytná 
ustanovení zaručující přesnost a 
spolehlivost údajů shromažďovaných 
členskými státy.

Or. es

Odůvodnění

Evropská komise si abroguje prováděcí pravomoci, které sahají za svůj dosah, proto je 
vhodnější udělit jí přenesenou pravomoc. Na druhou stranu všechny ukazatele se musejí 
odrážet v základním aktu.
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Pozměňovací návrh 401

Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 15. února 2023 a do 15. února 
každého následujícího roku až do roku 
2030 včetně předloží členské státy Komisi 
výroční zprávu o výkonnosti provádění 
strategického plánu SZP za předchozí 
rozpočtový rok. Zpráva předložená v roce 
2023bude zahrnovat rozpočtové roky 2021 
a 2022. Pro přímé platby dle kapitoly II 
hlavy III bude zpráva zahrnovat pouze 
rozpočtový rok 2022.

1. Do 15. února 2025 a do 15. února 
každého následujícího roku až do roku 
2030 včetně předloží členské státy Komisi 
výroční zprávu o výkonnosti provádění 
strategického plánu SZP za předchozí 
rozpočtový rok. Zpráva předložená v roce 
2025bude zahrnovat rozpočtové roky 2023 
a 2024. Pro přímé platby dle kapitoly II 
hlavy III bude zpráva zahrnovat pouze 
rozpočtový rok 2024.

Or. es

Pozměňovací návrh 402

Návrh nařízení
Článek 123

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 123 vypouští se

Výkonnostní bonus

1. V roce 2026 může být členskému státu 
připsán výkonnostní bonus jako odměna 
za uspokojivý výkon při plnění cílů v 
oblasti životního prostředí a klimatu, a to 
za předpokladu, že členský stát splnil 
podmínku uvedenou v čl. 124 odst. 1.

2. Výkonnostní bonus se rovná 5 % částky 
na členský stát ve finančním roce 2027 
stanovené v příloze IX.

Prostředky převedené mezi EZZF a 
EZFRV v souladu s článkem 15 a 90 se do 
výpočtu výkonnostního bonusu 
nezahrnují.

Or. es



PR\1167489CS.docx 183/226 PE627.760v02-00

CS

Odůvodnění

Takzvaný „výkonnostní bonus“ není nic jiného než dvojitá sankce, neboť by e mohl přičítat k 
pozastavení plateb, o němž by mohla rozhodnout Komise v případě neplnění cílů.

Pozměňovací návrh 403

Návrh nařízení
Článek 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 124 vypouští se

Přidělení výkonnostního bonusu

1. Na základě přezkumu výkonnosti v roce 
2026 se výkonnostní bonus zadržený z 
přídělu členského státu na základě článku 
123 druhého odstavce tomuto členskému 
státu přidělí, pokud ukazatele výsledku 
uplatňované na specifické cíle v oblasti 
životního prostředí a klimatu podle čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f) v jeho strategickém 
plánu SZP dosáhly alespoň 90 % své 
cílové hodnoty pro rok 2025.

2. Komise do dvou měsíců od přijetí 
výroční zprávy o výkonnosti v roce 2026 
přijme prostřednictvím prováděcího aktu 
bez uplatnění postupu projednávání ve 
výboru uvedeného v článku 139 
rozhodnutí o tom, zda strategický plán 
SZP každého příslušného členského státu 
dosáhl cílových hodnot uvedených v 
odstavci 1.

3. V případech, kdy cílové hodnoty 
uvedené v odstavci 1 byly dosaženy, udělí 
Komise těmto členským státům 
výkonnostní bonus, který bude považován 
za přidělený s konečnou platností na 
rozpočtový rok 2027 na základě 
rozhodnutí Komise uvedeného v odstavci 
2.

4. V případech, kdy nebylo dosaženo cílů 
uvedených v odstavci 1, Komise dotčeným 
členským státům na rozpočtový rok 2027 
finanční závazky související s 
výkonnostním bonusem neuvolní.
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5. O přidělení výkonnostního bonusu 
může Komise rozhodnout s ohledem na 
případy vyšší moci a vážných sociálně-
ekonomických krizí, jež dosažení 
příslušných milníků znemožnily.

6. Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví podrobná opatření zajišťující 
konzistentní přístup při rozhodování o 
přidělení výkonnostního bonusu členským 
státům. Tyto prováděcí akty jsou 
přijímány v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 139 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 404

Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Ve svých zprávách o hodnocení 
Evropská komise zohlední ukazatele 
uvedené v příloze I tohoto nařízení a dále 
faktory mimo SZP, které měly vliv na 
dosaženou výkonnost.

Or. es

Pozměňovací návrh 405

Návrh nařízení
Čl. 129 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje potřebné pro kontextové 
ukazatele a ukazatele dopadu musí 
primárně pocházet ze zavedených zdrojů, 
jako jsou zemědělská účetní datová síť a 
Eurostat. Pokud nejsou údaje pro tyto 
ukazatele dostupné nebo úplné, doplní se v 
z evropského statistického programu 
zřízeného na základě nařízení Evropského 

2. Údaje potřebné pro kontextové 
ukazatele a ukazatele dopadu musí 
primárně pocházet ze zavedených zdrojů, 
jako jsou zemědělská účetní datová síť a 
Eurostat. Pokud nejsou údaje pro tyto 
ukazatele dostupné nebo úplné, Evropská 
Komise je doplní v z evropského 
statistického programu zřízeného na 
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parlamentu a Rady (ES) č. 223/200940, 
právního rámce, jím že se řídí zemědělská 
účetní datová síť nebo na základě formální 
dohody s dalšími poskytovateli údajů, jako 
jsou Společné výzkumné středisko a 
Evropská agentura pro životní prostředí.

základě nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 223/200940, právního rámce, 
jímž se řídí zemědělská účetní datová síť 
nebo na základě formální dohody s dalšími 
poskytovateli údajů, jako jsou Společné 
výzkumné středisko a Evropská agentura 
pro životní prostředí.

_________________ _________________

40Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o 
evropské statistice a zrušení nařízení (ES, 
Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, 
na které se vztahuje statistická důvěrnost, 
Statistickému úřadu Evropských 
společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 
o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 
89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje 
Výbor pro statistické programy 
Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 
31.3.2009, s. 164).

40Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o 
evropské statistice a zrušení nařízení (ES, 
Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, 
na které se vztahuje statistická důvěrnost, 
Statistickému úřadu Evropských 
společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 
o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 
89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje 
Výbor pro statistické programy 
Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 
31.3.2009, s. 164).

Or. es

Odůvodnění

Evropská komise se nachází v lepším postavení pro doplnění chybějících údajů z evropského 
statistického programu.

Pozměňovací návrh 406

Návrh nařízení
Čl. 131 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Podpory z EZFRV mimo rozsah 
působnosti článku 42 SFEU, na něž se 
budou plně vztahovat články 107, 108 a 
109 SFEU, jsou považovány za schválené 
státní podpory pro účely uvedené v 
nařízení (EU) č. 702/2014, pokud se 
objeví v Příloze V ke strategickému plánu 
SZP, která je zmíněna v čl. 95 odst. 2 
písm. e), a to za předpokladu, že 
strategický plán SZP byl schválen v 
souladu s ustanoveními článku 106, aniž 
by bylo nutné, aby členský stát prováděl 
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jakýkoliv další postup související s 
oznámením.

Roční zpráva o výkonnosti SZP uvedená v 
článku 121 nahradí roční zprávu o 
podporách uvedenou v čl. 12 nařízení 
(EU) č. 702/2014.

Or. es

Odůvodnění

Za účelem zjednodušení je třeba ty intervence ve strategickém plánu, které se považují za 
pomoc státu, považovat za schválené, jakmile bude plán schválen Evropskou komisí, a to bez 
nutnosti pozdějších oznámení.

Pozměňovací návrh 407

Návrh nařízení
Čl. 132 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby v souvislosti s operacemi 
spadajícími do oblasti působnosti článku 
42 SFEU, které mají zajistit doplňkové 
financování intervencí, na něž je kdykoli 
během prováděcího období strategického 
plánu SZP poskytnuta podpora z 
finančních prostředků Unie, mohou členské 
státy uskutečnit, pouze pokud platby 
splňují požadavky tohoto nařízení, jsou 
uvedeny v příloze V strategického plánu 
SZP v souladu s čl. 103 odst. 5 a byly 
schváleny Komisí.

Platby v souvislosti s operacemi s, které 
mají zajistit doplňkové financování 
intervencí, na něž je kdykoli během 
prováděcího období strategického plánu 
SZP poskytnuta podpora z finančních 
prostředků Unie, mohou členské státy 
uskutečnit, pouze pokud platby splňují 
požadavky tohoto nařízení, jsou uvedeny v 
příloze V strategického plánu SZP v 
souladu s čl. 103 odst. 5 a byly schváleny 
Komisí.

Or. es

Odůvodnění

Koherentní s předchozím pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh 408

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro přímé platby poskytované v 
nejvzdálenějších regionech Unie v souladu 
s kapitolou IV nařízení (EU) č. 228/2013 
platí pouze čl. 3 odst. 2 písm. a) a b), čl. 4 
odst. 1 písm. a), b) a d), oddíl 2 kapitoly I 
hlavy III, článek 16 a hlava IX tohoto 
nařízení. Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a), 
b) a d), oddíl 2 kapitoly I hlavy III, článek 
16 a hlava IX se použijí bez jakýchkoli 
povinností týkajících se strategického 
plánu SZP.

1. Pro přímé platby poskytované v 
nejvzdálenějších regionech Unie v souladu 
s kapitolou IV nařízení (EU) č. 228/2013 
platí pouze čl. 3 písm. a) a b), čl. 4 odst. 1 
písm. a), b) a d), oddíl 2 kapitoly I hlavy 
III, článek 16 a hlava IX tohoto nařízení. 
Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a d), 
oddíl 2 kapitoly I hlavy III, článek 16 a 
hlava IX se použijí bez jakýchkoli 
povinností týkajících se strategického 
plánu SZP.

Or. es

Odůvodnění

Článek 3 návrhu nemá druhý odstavec.

Pozměňovací návrh 409

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro přímé platby poskytované 
menším ostrovům v Egejském moři v 
souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 
229/2013 platí pouze čl. 3 odst. 2 písm. a) 
a b), článek 4, oddíl 2 kapitoly I hlavy III, 
oddíl 1 a 2 kapitoly II hlavy III a hlava IX 
tohoto nařízení. Ustanovení článku 4, oddíl 
2 kapitoly I hlavy III, oddíl 1 a 2 kapitoly 
II hlavy III a hlava IX se použijí bez 
jakýchkoli povinností týkajících se 
strategického plánu SZP.

2. Pro přímé platby poskytované 
menším ostrovům v Egejském moři v 
souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 
229/2013 platí pouze čl. 3 písm. a) a b), 
článek 4, oddíl 2 kapitoly I hlavy III, oddíl 
1 a 2 kapitoly II hlavy III a hlava IX tohoto 
nařízení. Ustanovení článku 4, oddíl 2 
kapitoly I hlavy III, oddíl 1 a 2 kapitoly II 
hlavy III a hlava IX se použijí bez 
jakýchkoli povinností týkajících se 
strategického plánu SZP.

Or. es

Odůvodnění

Článek 3 návrhu nemá druhý odstavec.

Pozměňovací návrh 410

Návrh nařízení
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Čl. 138 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 a 141 
je svěřena Komisi na dobu sedmi let od 
data vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Komise vypracuje zprávu o přenesení 
pravomocí nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto sedmiletého období. 
Přenesení pravomocí se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého 
z těchto období.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 110, 
120 a 141 je svěřena Komisi na dobu 
sedmi let od data vstupu tohoto nařízení v 
platnost. Komise vypracuje zprávu 
o přenesení pravomocí nejpozději devět
měsíců před koncem tohoto sedmiletého 
období. Přenesení pravomocí se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Or. es

Odůvodnění

Přidává se článek 110, který nebyl uveden omylem, a článek 120, který se z prováděcího aktu 
stává aktem v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 411

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přenesení pravomocí podle článku 
4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 
78, 81, 104 a 141 mohou Evropský 
parlament nebo Rada kdykoliv zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který v něm je upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Přenesení pravomocí podle článku 
4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 
78, 81, 104, 110, 120 a 141 mohou 
Evropský parlament nebo Rada kdykoliv 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který v něm je upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. es
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Pozměňovací návrh 412

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 a 141 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament a Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 110, 120 a 141 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament a Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. es

Pozměňovací návrh 413

Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zůstává však nadále v platnosti ve vztahu k 
operacím prováděným na základě
programů rozvoje venkova schválených 
Komisí podle uvedeného nařízení před 1.
lednem 2021.

Aniž by byly dotčeny přílohy IX a IXa 
tohoto nařízení, nařízení (EU) č. 
1305/2013 zůstává nadále v platnosti 
nejpozději do roku 2023 pro:

a) operace prováděné v rámci
programů rozvoje venkova schválených 
Evropskou komisí v souladu s tímto 
nařízením; a

b) programy rozvoje venkova 
schválené v souladu s čl. 10 odst. 2 tohoto
nařízení před prvním lednem 2023.

Or. es
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Odůvodnění

Je nutné zajistit kontinuitu operací rozvoje venkova a předejít vakuu mezi aktuálním režimem 
a spuštěním nových strategických plánů.

Pozměňovací návrh 414

Návrh nařízení
Čl. 141 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 138, kterým se doplňuje toto 
nařízení o opatření na ochranu veškerých 
nabytých práv a legitimních očekávání 
příjemců, a to v míře nezbytné pro přechod 
od ustanovení nařízení (EU) č. 1305/2013 
a (EU) č. 1307/2013 k ustanovením tohoto 
nařízení. Tato přechodná pravidla stanoví 
obzvláště podmínky, za kterých může být 
podpora schválená Komisí v rámci nařízení 
(EU) č. 1305/2013 začleněna do podpory 
poskytované na základě tohoto nařízení 
včetně technické pomoci a následných 
hodnocení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 138, kterým se doplňuje toto 
nařízení o opatření na ochranu veškerých 
nabytých práv a legitimních očekávání 
příjemců, a to v míře nezbytné pro přechod 
od ustanovení nařízení (EU) č. 1305/2013 ,
(EU) č. 1307/2013 a (EU) n° 1308/2013 k 
ustanovením tohoto nařízení. Tato 
přechodná pravidla stanoví obzvláště 
podmínky, za kterých může být podpora 
schválená Komisí v rámci nařízení (EU) č. 
1305/2013, (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 
1308/2013 začleněna do podpory 
poskytované na základě tohoto nařízení 
včetně technické pomoci a následných 
hodnocení, a to až do schválení 
strategického plánu SZP.

Or. es

Odůvodnění

Tímto pozměňujícím návrhem se usiluje o zajištění přechodného období, které umožní udržet 
stávající programy podpor až do okamžiku, kdy budou schváleny strategické plány. Tímto 
způsobem má být zajištěna kontinuita plateb.

Pozměňovací návrh 415

Návrh nařízení
Článek 141 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 141a
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Předkládání zpráv

Evropská komise předloží nejpozději 31. 
prosince 2025 zprávu o dopadu společné 
zemědělské politiky na ostrovní oblasti 
kromě těch, které jsou uvedeny v článku 
135. Tato zpráva bude doplněna o návrhy 
úprav strategických plánů, tak aby 
zohledňovaly specifika těchto oblastí a 
zlepšily očekávané výsledky v souladu s 
cíli uvedenými v čl. 6 odst. 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 416

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výsledku – R 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

R.6 Přerozdělování menším zemědělským 
podnikům: procentní podíl dodatečné 
podpory na hektar určené způsobilým 
zemědělským podnikům nedosahujícím 
průměrné velikosti zemědělského podniku 
(v porovnání s průměrem) 

R.6 Přerozdělování menším zemědělským
podnikům: procentní podíl dodatečné 
podpory na hektar určené způsobilým 
zemědělským podnikům nedosahujícím 
průměrné velikosti zemědělského podniku 
(v porovnání s průměrem) nebo 
nedosahujícím průměrného 
ekonomického rozměru

Or. es

Pozměňovací návrh 417

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výsledku – R 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

R.6a. Zaměření na zemědělské podniky 
v odvětvích, která se potýkají s obtížemi: 
podíl zemědělců, kteří jsou příjemci 
podpory vázané na produkci určené na 
zlepšení konkurenceschopnosti, 
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udržitelnosti nebo jakosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 418

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výsledku – R 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

R.8 Zaměření na zemědělské podniky 
v odvětvích, která se potýkají s obtížemi: 
podíl zemědělců, kteří jsou příjemci 
podpory vázané na produkci určené na 
zlepšení konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti nebo jakosti

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 419

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele dopadu – I 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

I.7 Využívání zemědělsko-potravinářského 
obchodu: dovozy a vývozy v rámci 
zemědělsko-potravinářského obchodu

I.7 Využívání zemědělsko-potravinářského 
obchodu: vývozy v rámci zemědělsko-
potravinářského obchodu

Or. es

Pozměňovací návrh 420

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výsledku – R 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

R.9a Zlepšení přítomnosti na vnějších 
trzích.  Nová místa určení pro evropské 
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vývozy a konsolidace vnějších trhů díky 
opatřením v oblasti styku s veřejností.

Or. es

Pozměňovací návrh 421

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele dopadu – I 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

I.10 Přispívat ke zmírňování změny 
klimatu: snižování emisí skleníkových 
plynů ze zemědělství

I.10 Přispívat ke zmírňování změny 
klimatu: snižování emisí skleníkových 
plynů ze zemědělství a nárůst lesních 
ploch.

Or. es

Pozměňovací návrh 422

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výsledku – R 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

R.14 Ukládání uhlíku v půdě a biomase: 
podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují 
závazky týkající se snižování emisí a 
zachování nebo zvyšování míry ukládání 
uhlíku (trvalé travní porosty, zemědělská 
půda v rašeliništích, lesích atd.)

R.14 Ukládání uhlíku v půdě a biomase: 
podíl půdy, na niž se vztahují závazky 
týkající se snižování emisí a zachování 
nebo zvyšování míry ukládání uhlíku 
(trvalé travní porosty, zemědělská půda v 
rašeliništích, lesích atd.)

Or. es

Pozměňovací návrh 423

Návrh nařízení
Příloha I – Specifické cíle EU – Hlava 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporovat udržitelný rozvoj přírodních 
zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a 
účinné hospodaření s nimi

Podporovat udržitelný rozvoj 
prostřednictvím účinnějšího hospodaření s 
přírodními zdroji;

Or. es

Pozměňovací návrh 424

Návrh nařízení
Příloha I – Specifické cíle EU – Hlava 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Získávat mladé zemědělce a usnadňovat 
rozvoj podnikání ve venkovských 
oblastech

Získávat mladé zemědělce, nové zemědělce 
a usnadňovat rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech

Or. es

Pozměňovací návrh 425

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výstupu – O 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O.22 Počet zemědělců, kteří získali grant 
na zahájení činnosti

O.22 Počet mladých zemědělců, kteří 
získali grant na zahájení činnosti

Or. es

Pozměňovací návrh 426

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výstupu – O 22 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O 22 a. Počet nových zemědělců, kteří 
získali grant na zahájení činnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 427

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výsledku – R 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

R.30 Generační obměna: počet mladých 
zemědělců, kteří založili zemědělský 
podnik s využitím podpory poskytované v 
rámci SZP

R.30 Generační obměna: počet mladých 
zemědělců definovaných na základě čl. 4 
odst. 1 písm. e), kteří založili zemědělský 
podnik s využitím podpory poskytované v 
rámci SZP

Or. es

Pozměňovací návrh 428

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výsledku – R 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

R.30a Noví zemědělci. Počet nových 
zemědělců, kteří začali podnikat v 
zemědělském odvětví s využitím podpory 
poskytované v rámci SZP

Or. es
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Pozměňovací návrh 429

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výsledku – R 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

R.30b Ženy v zemědělství. Počet žen, které 
pobírají podporu poskytovanou v rámci 
SZP.

Or. es

Pozměňovací návrh 430

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výsledku – R 30 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

R.30c Mladé ženy. Počet mladých žen, 
které pobírají podporu na zahájení 
činnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 431

Návrh nařízení
Příloha I – Ukazatele výsledku – R 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

R.31a Nárůst zaměstnanosti žen. Nová 
pracovní místa pro ženy v podporovaných 
projektech.

Or. es
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Pozměňovací návrh 432

Návrh nařízení
Příloha I – Specifické cíle EU – Hlava 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporovat zaměstnanost, růst, sociální 
začleňování a místní rozvoj 
ve venkovských oblastech, včetně 
biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství

Podporovat zaměstnanost, růst, sociální 
začleňování, zapojení žen do venkovského 
hospodářství a místní rozvoj ve 
venkovských oblastech, včetně 
biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství;

Or. es

Pozměňovací návrh 433

Návrh nařízení
Příloha I – Specifické cíle EU – Hlava 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zlepšovat reakci zemědělství EU na 
společenskou poptávku po potravinách 
a zdraví, včetně bezpečných, výživných 
a udržitelných potravin, jakož i dobrých 
životních podmínek zvířat

Zlepšovat reakci zemědělství EU na 
společenskou poptávku po kvalitě a 
bezpečnosti potravin, environmentální 
udržitelnosti a dobrých životních 
podmínkách zvířat

Or. es

Pozměňovací návrh 434

Návrh nařízení
Příloha III – DZES 1 – Požadavky a standardy

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachovávání trvalých travních porostů 
na základě poměru trvalých travních 
porostů k zemědělské ploše

Zachovávání trvalých travních porostů 
na základě poměru trvalých travních 
porostů k zemědělské ploše
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Maximální koeficient odchylky je 5 
procent na celostátní úrovni, na 
regionální úrovni a na úrovni podniku.

Or. es

Pozměňovací návrh 435

Návrh nařízení
Příloha III – DZES 2 – Požadavky a standardy

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vhodná ochrana mokřadů a rašelinišť Vhodná ochrana mokřadů a rašelinišť v 
environmentálně nejcitlivější oblasti.

Or. es

Pozměňovací návrh 436

Návrh nařízení
Příloha III – PPH 1 – Požadavky a standardy

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky:

čl. 11 odst. 3 písm. e) a odst. 3 písm. h), 
pokud jde o povinné požadavky 
na omezování difúzních zdrojů znečištění 
fosforečnany

čl. 11 odst. 3 písm. e), pokud jde o povinné 
požadavky na omezování difúzních zdrojů 
znečištění fosforečnany

Or. es

Pozměňovací návrh 437

Návrh nařízení
Příloha III – DZES 5 – Požadavky a standardy – Hlavní cíl normy
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použití nástroje pro udržitelnost 
zemědělských podniků v oblasti živin

vypouští se

Udržitelné hospodaření s živinami

Or. es

Pozměňovací návrh 438

Návrh nařízení
Příloha III – DZES 7 – Požadavky a standardy – Hlavní cíl normy

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádná holá půda v nejcitlivějším období či 
obdobích

Žádná holá půda v nejcitlivějším období či 
obdobích, s výjimkou období přípravy na 
sklizeň.

Ochrana půd v zimě Ochrana půd

Or. es

Pozměňovací návrh 439

Návrh nařízení
Příloha III – DZES 8 – Požadavky a standardy

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Střídání plodin Střídání plodin u podniků větších než 10 
hektarů s výjimkou trvalých kultur nebo 
podvodních kultur.

Or. es

Pozměňovací návrh 440

Návrh nařízení
Příloha III – DZES 9 – Požadavky a standardy – odrážka 1 – Hlavní cíl normy
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• Minimální podíl zemědělské 
plochy vyhrazený pro neprodukční prvky 
nebo oblasti

• 5 procent zemědělské orné plochy
vyhrazených pro krajinné prvky nebo 
neprodukční oblasti, luskoviny a 
neprodukční oblasti ladem

Zachování neprodukčních prvků a oblastí 
ke zlepšení biologické rozmanitosti 
v zemědělských podnicích

Zachování neprodukčních krajinných
prvků a oblastí ke zlepšení biologické 
rozmanitosti v zemědělských podnicích

Or. es

Pozměňovací návrh 441

Návrh nařízení
Příloha III – DZES 10 – Požadavky a standardy

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zákaz přeměny nebo orby trvalých 
travních porostů v lokalitách sítě Natura 
2000

Zákaz přeměny nebo orby trvalých 
travních porostů v environmentálně 
citlivých oblastechv lokalitách sítě Natura 
2000.

Or. es
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Pozměňovací návrh 442

Návrh nařízení
Příloha IV – tabulka

Znění navržené Komisí

PŘÍDĚLY ČLENSKÝCH STÁTŮ NA PŘÍMÉ PLATBY PODLE ČL. 81 ODST. 1 PRVNÍHO PODODSTAVCE

(v běžných cenách v EUR)

Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Belgie 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulharsko 776 281 570 784 748 620 793 215 670 801 682 719 810 149 769 818 616 819 818 616 819

Česká republika 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Dánsko 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Německo 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939

Estonsko 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Irsko 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Řecko 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894

Španělsko 4 768 736 743 4 775 898 870 4 783 060 997 4 790 223 124 4 797 385 252 4 804 547 379 4 804 547 379

Francie 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964
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Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Chorvatsko 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Itálie 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Kypr 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Lotyšsko 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Litva 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Lucembursko 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Maďarsko 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Nizozemsko 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Rakousko 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Polsko 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugalsko 584 824 383 593 442 972 602 061 562 610 680 152 619 298 742 627 917 332 627 917 332

Rumunsko 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Slovinsko 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovensko 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Finsko 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Švédsko 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Pozměňovací návrh

PŘÍDĚLY ČLENSKÝCH STÁTŮ NA PŘÍMÉ PLATBY PODLE ČL. 81 ODST. 1 PRVNÍHO PODODSTAVCE
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(v běžných cenách v EUR)

Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Belgie X X X X X X X

Bulharsko X X X X X X X

Česká republika X X X X X X X

Dánsko X X X X X X X

Německo X X X X X X X

Estonsko X X X X X X X

Irsko X X X X X X X

Řecko X X X X X X X

Španělsko X X X X X X X

Francie X X X X X X X

Chorvatsko X X X X X X X

Itálie X X X X X X X

Kypr X X X X X X X

Lotyšsko X X X X X X X

Litva X X X X X X X

Lucembursko X X X X X X X

Maďarsko X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Nizozemsko X X X X X X X
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Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Rakousko X X X X X X X

Polsko X X X X X X X

Portugalsko X X X X X X X

Rumunsko X X X X X X X

Slovinsko X X X X X X X

Slovensko X X X X X X X

Finsko X X X X X X X

Švédsko X X X X X X X

Or. en
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Pozměňovací návrh 443

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

ROČNÍ PŘÍDĚLY ČLENSKÝM STÁTŮM NA TYPY INTERVENCÍ V ODVĚTVÍ VÍNA 
PODLE ČL. 82 ODST. 1

EUR (v běžných cenách)

Bulharsko 25 721 000

Česká republika 4 954 000

Německo 37 381 000

Řecko 23 030 000

Španělsko 202 147 000

Francie 269 628 000

Chorvatsko 10 410 000

Itálie 323 883 000

Kypr 4 465 000

Litva 43 000

Maďarsko 27 970 000

Rakousko 13 155 000

Portugalsko 62 670 000

Rumunsko 45 844 000

Slovinsko 4 849 000

Slovensko 4 887 000

Pozměňovací návrh

ROČNÍ PŘÍDĚLY ČLENSKÝM STÁTŮM NA TYPY INTERVENCÍ V ODVĚTVÍ VÍNA 
PODLE ČL. 82 ODST. 1

EUR (v běžných cenách)

Bulharsko X

Česká republika X

Německo X

Řecko X

Španělsko X
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Francie X

Chorvatsko X

Itálie X

Kypr X

Litva X

Maďarsko X

Rakousko X

Portugalsko X

Rumunsko X

Slovinsko X

Slovensko X

Or. en
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Pozměňovací návrh 444

Návrh nařízení
Příloha VI – tabulka

Znění navržené Komisí

PŘÍDĚLY ČLENSKÝCH STÁTŮ NA BAVLNU PODLE ČL. 81 ODST. 1 DRUHÉHO PODODSTAVCE

(v běžných cenách v EUR)

Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Bulharsko 673 208 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615

Řecko 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000

Španělsko 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040

Portugalsko 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239

Pozměňovací návrh

PŘÍDĚLY ČLENSKÝCH STÁTŮ NA BAVLNU PODLE ČL. 81 ODST. 1 DRUHÉHO PODODSTAVCE

(v běžných cenách v EUR)

Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky
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Bulharsko X X X X X X X

Řecko X X X X X X X

Španělsko X X X X X X X

Portugalsko X X X X X X X

Or. en

Pozměňovací návrh 445

Návrh nařízení
Příloha VII – tabulka

Znění navržené Komisí

PŘÍDĚLY ČLENSKÝCH STÁTŮ NA PŘÍMÉ PLATBY BEZ BAVLNY A PŘED PŘEVODEM ZASTROPOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PODLE ČL. 81 ODST. 1 TŘETÍHO 
PODODSTAVCE

(v běžných cenách v EUR)

Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Belgie 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulharsko 773 771 955 782 239 005 790 706 055 799 173 104 807 640 154 816 107 204 816 107 204

Česká republika 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Dánsko 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520
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Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Německo 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939

Estonsko 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Irsko 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Řecko 1 856 172 601 1 856 172 601 1 856 172 601 1 856 172 601 1 856 172 601 1 856 172 601 1 856 172 601

Španělsko 4 710 171 703 4 717 333 830 4 724 495 957 4 731 658 084 4 738 820 212 4 745 982 339 4 745 982 339

Francie 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964

Chorvatsko 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Itálie 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Kypr 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Lotyšsko 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Litva 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Lucembursko 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Maďarsko 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Nizozemsko 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Rakousko 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Polsko 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugalsko 584 650 144 593 268 733 601 887 323 610 505 913 619 124 503 627 743 093 627 743 093

Rumunsko 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Slovinsko 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Slovensko 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243
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Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Finsko 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Švédsko 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Pozměňovací návrh

PŘÍDĚLY ČLENSKÝCH STÁTŮ NA PŘÍMÉ PLATBY BEZ BAVLNY A PŘED PŘEVODEM ZASTROPOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PODLE ČL. 81 ODST. 1 TŘETÍHO 
PODODSTAVCE

(v běžných cenách v EUR)

Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Belgie X X X X X X X

Bulharsko X X X X X X X

Česká republika X X X X X X X

Dánsko X X X X X X X

Německo X X X X X X X

Estonsko X X X X X X X

Irsko X X X X X X X

Řecko X X X X X X X

Španělsko X X X X X X X

Francie X X X X X X X

Chorvatsko X X X X X X X
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Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Itálie X X X X X X X

Kypr X X X X X X X

Lotyšsko X X X X X X X

Litva X X X X X X X

Lucembursko X X X X X X X

Maďarsko X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Nizozemsko X X X X X X X

Rakousko X X X X X X X

Polsko X X X X X X X

Portugalsko X X X X X X X

Rumunsko X X X X X X X

Slovinsko X X X X X X X

Slovensko X X X X X X X

Finsko X X X X X X X

Švédsko X X X X X X X

Or. en
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Pozměňovací návrh 446

Návrh nařízení
Příloha IX – tabulka

Znění navržené Komisí

ROZPIS PODPORY UNIE NA TYPY INTERVENCÍ PRO ROZVOJ VENKOVA (2021–2027) PODLE ČL. 83 ODST. 3

(v běžných cenách v EUR)

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CELKEM 2021-
2027

Belgie 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 470 246 322

Bulharsko 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 1 971 979 772

Česká republika 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 1 811 412 421

Dánsko 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 530 688 361

Německo 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 6 929 474 972

Estonsko 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 615 131 209

Irsko 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 1 852 696 657

Řecko 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 3 567 141 242

Španělsko 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 7 008 420 160

Francie 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 8 464 814 393

Chorvatsko 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 1 969 390 521

Itálie 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 8 892 172 597

Kypr 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 111 910 988
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Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CELKEM 2021-
2027

Lotyšsko 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 821 150 883

Litva 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 1 366 277 619

Lucembursko 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 86 036 692

Maďarsko 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 2 913 417 304

Malta 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 85 451 254

Nizozemsko 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 512 058 365

Rakousko 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 3 363 269 217

Polsko 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 9 225 233 710

Portugalsko 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 3 452 504 006

Rumunsko 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 6 758 523 373

Slovinsko 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 715 741 516

Slovensko 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 1 593 779 047

Finsko 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 2 044 148 589

Švédsko 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 1 480 856 132

EU-27 celkem 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 78 613 927 322

Technická 
pomoc (0,25 %) 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 197 027 390

Celkem 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 78 810 954 712
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Pozměňovací návrh

ROZPIS PODPORY UNIE NA TYPY INTERVENCÍ PRO ROZVOJ VENKOVA (2021–2027) PODLE ČL. 83 ODST. 3

(v běžných cenách v EUR)

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CELKEM 2021-
2027

Belgie X X X X X X X X

Bulharsko X X X X X X X X

Česká republika X X X X X X X X

Dánsko X X X X X X X X

Německo X X X X X X X X

Estonsko X X X X X X X X

Irsko X X X X X X X X

Řecko X X X X X X X X

Španělsko X X X X X X X X

Francie X X X X X X X X

Chorvatsko X X X X X X X X

Itálie X X X X X X X X

Kypr X X X X X X X X

Lotyšsko X X X X X X X X

Litva X X X X X X X X

Lucembursko X X X X X X X X

Maďarsko X X X X X X X X
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Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CELKEM 2021-
2027

Malta X X X X X X X X

Nizozemsko X X X X X X X X

Rakousko X X X X X X X X

Polsko X X X X X X X X

Portugalsko X X X X X X X X

Rumunsko X X X X X X X X

Slovinsko X X X X X X X X

Slovensko X X X X X X X X

Finsko X X X X X X X X

Švédsko X X X X X X X X

EU-27 celkem X X X X X X X X

Technická 
pomoc (0,25 %)

X X X X X X X X

Celkem X X X X X X X X

Or. en
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Pozměňovací návrh 447

Návrh nařízení
Příloha IXa – tabulka

Znění navržené Komisí

ROZPIS PODPORY UNIE NA TYPY INTERVENCÍ PRO ROZVOJ VENKOVA (2021–2027) PODLE ČL. 83 ODST. 3

(v cenách roku 20181 v EUR)

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CELKEM 2021-
2027

Belgie 63 303 373 62 062 131 60 845 226 59 652 182 58 482 532 57 335 815 56 211 584 417 892 843

Bulharsko 265 462 940 260 257 785 255 154 691 250 151 658 245 246 723 240 437 964 235 723 494 1 752 435 255

Česká republika 243 847 768 239 066 440 234 378 862 229 783 198 225 277 645 220 860 437 216 529 840 1 609 744 190

Dánsko 71 439 928 70 039 145 68 665 828 67 319 440 65 999 451 64 705 344 63 436 611 471 605 747

Německo 932 828 433 914 537 679 896 605 568 879 025 067 861 789 281 844 891 452 828 324 953 6 158 002 433

Estonsko 82 807 411 81 183 737 79 591 899 78 031 273 76 501 248 75 001 224 73 530 611 546 647 403

Irsko 249 405 348 244 515 047 239 720 635 235 020 230 230 411 990 225 894 108 221 464 812 1 646 432 170

Řecko 480 199 552 470 783 875 461 552 818 452 502 763 443 630 160 434 931 529 426 403 460 3 170 004 157

Španělsko 943 455 836 924 956 702 906 820 296 889 039 505 871 607 358 854 517 018 837 761 782 6 228 158 497

Francie 1 139 511 952 1 117 168 580 1 095 263 314 1 073 787 562 1 052 732 904 1 032 091 083 1 011 854 003 7 522 409 398

Chorvatsko 265 114 382 259 916 061 254 819 668 249 823 204 244 924 709 240 122 264 235 413 984 1 750 134 272

Itálie 1 197 041 834 1 173 570 426 1 150 559 241 1 127 999 256 1 105 881 623 1 084 197 670 1 062 938 892 7 902 188 942

Kypr 15 065 175 14 769 779 14 480 176 14 196 251 13 917 893 13 644 993 13 377 444 99 451 711
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Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CELKEM 2021-
2027

Lotyšsko 110 541 260 108 373 784 106 248 808 104 165 498 102 123 037 100 120 625 98 157 475 729 730 487

Litva 183 924 845 180 318 475 176 782 819 173 316 489 169 918 127 166 586 399 163 319 999 1 214 167 153

Lucembursko 11 582 043 11 354 944 11 132 298 10 914 018 10 700 017 10 490 213 10 284 523 76 458 056

Maďarsko 392 196 885 384 506 750 376 967 402 369 575 884 362 329 298 355 224 802 348 259 610 2 589 060 631

Malta 11 503 233 11 277 679 11 056 548 10 839 753 10 627 209 10 418 832 10 214 541 75 937 795

Nizozemsko 68 932 004 67 580 397 66 255 291 64 956 167 63 682 517 62 433 840 61 209 647 455 049 863

Rakousko 452 754 814 443 877 269 435 173 793 426 640 974 418 275 464 410 073 985 402 033 318 2 988 829 617

Polsko 1 241 877 681 1 217 527 138 1 193 654 057 1 170 249 075 1 147 303 015 1 124 806 877 1 102 751 840 8 198 169 683

Portugalsko 464 767 377 455 654 291 446 719 893 437 960 679 429 373 215 420 954 132 412 700 130 3 068 129 717

Rumunsko 909 815 361 891 975 844 874 486 121 857 339 335 840 528 760 824 047 803 807 890 003 6 006 083 227

Slovinsko 96 351 317 94 462 075 92 609 878 90 793 998 89 013 723 87 268 356 85 557 212 636 056 559

Slovensko 214 550 513 210 343 640 206 219 255 202 175 740 198 211 510 194 325 010 190 514 716 1 416 340 384

Finsko 275 178 124 269 782 474 264 492 622 259 306 492 254 222 051 249 237 305 244 350 299 1 816 569 367

Švédsko 199 349 116 195 440 310 191 608 147 187 851 124 184 167 769 180 556 636 177 016 310 1 315 989 412

EU-27 celkem 10 582 808 505 10 375 302 457 10 171 865 154 9 972 416 815 9 776 879 229 9 585 175 716 9 397 231 093 69 861 678 969

Technická 
pomoc (0,25 %)

26 523 330 26 003 264 25 493 396 24 993 526 24 503 457 24 022 997 23 551 958 175 091 928

Celkem 10 609 331 835 10 401 305 721 10 197 358 550 9 997 410 341 9 801 382 686 9 609 198 713 9 420 783 051 70 036 770 897

__________________

1 Údaje v „cenách roku 2018“ jsou uvedeny pro informační účely; jsou orientační a nejsou právně závazné.
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Pozměňovací návrh

ROZPIS PODPORY UNIE NA TYPY INTERVENCÍ PRO ROZVOJ VENKOVA (2021–2027) PODLE ČL. 83 ODST. 3

(v cenách roku 20181 v EUR)

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CELKEM 2021-
2027

Belgie X X X X X X X X

Bulharsko X X X X X X X X

Česká republika X X X X X X X X

Dánsko X X X X X X X X

Německo X X X X X X X X

Estonsko X X X X X X X X

Irsko X X X X X X X X

Řecko X X X X X X X X

Španělsko X X X X X X X X

Francie X X X X X X X X

Chorvatsko X X X X X X X X

Itálie X X X X X X X X

Kypr X X X X X X X X

Lotyšsko X X X X X X X X

Litva X X X X X X X X

Lucembursko X X X X X X X X
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Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CELKEM 2021-
2027

Maďarsko X X X X X X X X

Malta X X X X X X X X

Nizozemsko X X X X X X X X

Rakousko X X X X X X X X

Polsko X X X X X X X X

Portugalsko X X X X X X X X

Rumunsko X X X X X X X X

Slovinsko X X X X X X X X

Slovensko X X X X X X X X

Finsko X X X X X X X X

Švédsko X X X X X X X X

EU-27 celkem X X X X X X X X

Technická 
pomoc (0,25 %)

X X X X X X X X

Celkem X X X X X X X X

__________________

1 Údaje v „cenách roku 2018“ jsou uvedeny pro informační účely; jsou orientační a nejsou právně závazné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 448

Návrh nařízení
Příloha X – tabulka

Znění navržené Komisí

MINIMÁLNÍ ČÁSTKY VYHRAZENÉ PRO CÍL „ZÍSKÁVAT MLADÉ ZEMĚDĚLCE A USNADŇOVAT ROZVOJ PODNIKÁNÍ“ PODLE ČL. 86 ODST. 5

(v běžných cenách v EUR)

Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Belgie 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulharsko 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Česká republika 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886

Dánsko 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Německo 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Estonsko 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Irsko 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Řecko 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

Španělsko 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Francie 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Chorvatsko 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Itálie 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710
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Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Kypr 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Lotyšsko 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Litva 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Lucembursko 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Maďarsko 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Nizozemsko 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Rakousko 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Polsko 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugalsko 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumunsko 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Slovinsko 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovensko 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Finsko 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Švédsko 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604

Pozměňovací návrh

MINIMÁLNÍ ČÁSTKY VYHRAZENÉ PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE PODLE ČL. 86 ODST. 4

(v běžných cenách v EUR)

Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky
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Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Belgie X X X X X X X

Bulharsko X X X X X X X

Česká republika X X X X X X X

Dánsko X X X X X X X

Německo X X X X X X X

Estonsko X X X X X X X

Irsko X X X X X X X

Řecko X X X X X X X

Španělsko X X X X X X X

Francie X X X X X X X

Chorvatsko X X X X X X X

Itálie X X X X X X X

Kypr X X X X X X X

Lotyšsko X X X X X X X

Litva X X X X X X X

Lucembursko X X X X X X X

Maďarsko X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Nizozemsko X X X X X X X

Rakousko X X X X X X X

Polsko X X X X X X X
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Kalendářní rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 a následné 
roky

Portugalsko X X X X X X X

Rumunsko X X X X X X X

Slovinsko X X X X X X X

Slovensko X X X X X X X

Finsko X X X X X X X

Švédsko X X X X X X X

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh reformy společenské zemědělské politiky (SZP) od Evropské komise představuje 
radikální bezprecedentní změnu paradigmatu, neboť navrhuje přechod od režimu čistě 
normativního, který vychází ze složitého rámce pravidel způsobilosti, k jinému režimu 
opírajícímu se o získání konkrétních výsledků a se silným environmentálním prvkem, v němž 
je členským státům nabídnuta široká možnost subsidiarity, aby mohly reagovat na konkrétní 
potřeby. Evropská komise přestane vykonávat dohled nad oblastí řízení podpor SZP a její 
úloha se bude zaměřovat na sledování úrovně plnění cílů stanovených členskými státy na 
základě společných specifických cílů. Jak potvrzuje Evropská komise, jedním z důvodů 
návrhu je zjednodušení a také snížení administrativní zátěže pro státy a pro příjemce.

Nový model SZP představuje sloučení takzvaného „prvního“ a „druhého“ pilíře do jednoho 
nařízení a navíc zařazení významné části společná organizace trhu se zemědělskými produkty, 
a to vše viděno globálnější optikou nových vnitrostátních strategických plánů. 

Jádrem reformy jsou přerozdělování podpor podle SZP, modernizace, inovace a především 
zemědělství více oddané ochraně životního prostředí. 

Z mého úhlu pohledu se jedná o projekt, který je výrazně ovlivněn hrozbou rozpočtových 
škrtů, jíž čelí Evropská unie v důsledku odchodu Společného království a pravděpodobně 
rovněž v důsledku dalších politických priorit.
V okamžiku vypracování mé parlamentní informační zprávy pokračovala jednání o novém 
víceletém finančním rámci na období 2021-2027, pročež je příhodné, aby parlamentní Výbor 
pro zemědělství vyzval k udržení rozpočtového krytí SZP přinejmenším na stejné úrovni, jaká 
je platná v aktuálním programovém období. Je nutné připomenout evropským vládám 
významnou roli, kterou má tato politika coby motor mnoha venkovských oblastí a k zajištění 
vysoké míry jakosti, bezpečnosti a dostatku potravin pro evropské spotřebitele. 

Mnoho členů našeho parlamentního výboru vyjádřilo své obavy z velkých povinností v 
oblasti subsidiarity, které návrh obsahuje, což vyvolalo obávaného strašáka opětovného 
znárodnění. Z toho vyplývá význam činností, které musíme v následujících měsících 
realizovat v Evropském parlamentu s ohledem na usměrnění textu, který je na stole, za 
účelem posílení určitých společných prvků SZP. Myslím si nicméně, že je třeba dosáhnout 
odpovídající vyváženosti mezi stanovením tohoto společného rámce a potřebou poskytnout 
státům manipulační prostor, aby mohly přizpůsobit pravidla EU konkrétní situaci na svých 
územích.  Aniž bych chtěla zpochybnit filozofii nového modelu, který, zdá se, přijímá většina 
dotčených odvětví a vlád, jednou z „červených nití“ táhnoucích se mou zprávou je snaha o 
pevný soubor norem Evropské unie, který předejde riziku zkreslování hospodářské soutěže u 
zemědělců z různých členských států nebo regionů.

Je paradoxní, že Evropská komise na jednu stranu navrhuje vytvořit zjednodušenou politiku a 
na druhou stranu předkládá nový model, který přinejmenším v prvních letech přináší více 
složitosti. Návrh a řízení nových strategických plánů nebude lehký úkol, proto navrhuji 
odklad spuštění na rok 2023, a to také proto, aby nedošlo ke zpoždění plateb producentům.

Je možné, že členské státy budou čelit mnoha potížím při plnění svých cílů spojených s 
ambiciózními cíli v oblasti životního prostředí, hospodářské a sociální oblasti. Zdá se být 
zjevné, že v prvních letech se budou strategické plány určitým způsobem podobat pilotním 
projektům, které by měly být pravděpodobně časem vylepšeny. Nicméně snížení 
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administrativní zátěže pro zemědělce bude představovat povinnost uloženou státům, což by v 
zásadě mělo být možné uskutečnit díky obecnému rozšíření sběru údajů přes satelit.

Kromě změny modelu návrh představuje různé inovativní prvky, jako je zavedení nového 
ekologického režimu v rámci kapitoly o nespojených platbách, která zdá se reaguje na 
rostoucí ak legitimizovat SZP z hlediska životního prostředí. Je třeba tento režim prozkoumat 
v rámci souboru nové zelené architektury návrhu, v níž se počítá také s posílenou 
podmíněností a zachování, agroenvironmentálních a klimatických opatření z toho, co bylo 
dosud považováno za „druhý pilíř“ SZP. Na druhou stranu ambice opatření na rozvoj venkova 
v oblasti životního prostředí by se výrazně zvýšily, pokud by se vynechaly zóny s přírodním 
omezením z výpočtu 30 procent prostředků EZFRV, které budou muset být povinně spojené s 
životním prostředím a bojem proti klimatickým změnám. 

Aby se předešlo tomu, že by nový ekologický režim měl významný dopad na příjem 
producentů, navrhuji, aby pokrýval zachování určitých postupů, které jsou přínosné pro 
zachování venkovských oblastí s cílem obsáhnout co největší možný počet příjemců. Je třeba 
kromě toho povolit, aby se tento nový plán dokonale doplňoval s agroenvironmentálními a 
klimatickými opatřeními na ochranu venkova. Pokud jde o oblastí s přírodními omezeními, 
doufám, že během rozpravy v Parlamentu se ozřejmí důležitá úloha v rámci životního 
prostředí, kterou hrají, a že bude nakonec rozhodnuto proti jejich vyloučení z výpočtu 30 
procent, přičemž je navíc třeba mít na paměti, že samotný návrh Evropské komise i její 
posouzení dopadů obsahují prvky, které jsou zásadně proti základu, o který se toto vyloučení 
opírá.

Také se domnívám, že je nepřímo součástí environmentální architektury návrhu na bonifikaci 
za výkonnost, kterou navrhuje Komise, bonifikaci, která ve skutečnosti, což lze zjistit na 
první pohled, nepřináší navýšení prostředků pro země, které dosáhnout nejlepších výsledků,
ale stala by se vlastně pouhou penalizací pro ty, kterým se těchto výsledků nepodaří 
dosáhnout. Ve své zprávě navrhuji její zrušení, neboť nový model již počítá s finančním 
postihem pro země, které nesplní vyznačené cíle.

Dalším z pilířů nového modelu je redistribuce podpor SZP a za tímto účelem Komise 
navrhuje na jedné straně omezení prostředků, které dostávají velké zemědělské podniky, a na 
druhé straně zavedení povinné redistribuční platby, která bude prospívat malým a středním 
podnikům. Na základ svých kontaktů s různými činiteli zapojenými do reformy jsem 
konstatovala, že jejich značný počet uvádí, že takzvané „zastřešení“ navrhované Komisí 
nezohledňuje různé výrobní struktury, které v členských státech existují, což by vedlo k velice 
nerovnoměrnému dopadu na jednotlivé země. Cílem mých pozměňovacích návrhů je reagovat 
na tyto obavy a navrhnout řešení à la carte, které bude více odpovídat realitě každé země. 
Pokud jde o redistribuční platbu, návrh Komise ponechává ve vzduchu klíčové aspekty, které 
by podle mě měly být řešeny v základním dokumentu, přinejmenším s cílem stanovit společná 
kritéria pro přerozdělení podpor z SZP,

Podle návrhu budou strategické plány muset přispívat k dosažení devíti specifických cílů, k 
nimž jsou uvedeny různé ukazatele dopadu, výsledků a výstupní ukazatele, které Evropská 
komise navrhla, aby bylo možné sledovat míru plnění cílů, které si každá země stanoví. Moje 
zpráva nezavádí do návrhu Komise významné změny, pokud jde o cíle a ukazatele, aby 
nebylo spuštění strategických plánů ještě komplikovanější, ačkoliv jsem tyto cíle a ukazatele 
chtěla doplnit, abych kladly důraz především na problematiku vylidňování a potřebu zapojení 
že do venkovského hospodářství.  
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Nový model by měl kromě kteréhokoliv cíle zajistit udržení odpovídajících příjmů 
evropského zemědělského obyvatelstva, což je požadavek, který nejde oddělit od 
environmentálních snah, neboť nedostatečný příjem by měl negativní dopad na závazek 
zemědělců chránit své okolí. Z tohoto důvodu se domnívám, že podpora základního příjmu 
pro udržitelnost musí mít velkou váhu v souboru přímých podpor pro producenty, a navrhuji 
aby byla určena minimální část z vnitrostátních položek na přímé platby, která půjde na tuto 
podporu. 

Pokud jde o složitou kapitolu s definicemi, mezi nimiž vyniká skutečný zemědělec, doufám, 
že parlamentní diskuze objasní některé základní aspekty. Některé definice navržené 
Evropskou komisí nejsou dostatečně jasné, jako je třeba definice „trvalých travních porostů“, 
neboť nezohledňuje definici, která byla dohodnuta teprve před dvěma lety při průběžné revizi 
textů SZP v rámci souhrnného nařízení.  Nová definice nepokrývá náležitým způsobem různé 
kazuistiky členských států, zejména realitu středomořských porostů, zejména pak pastvin.

Podpory související s produkcí představují také důležitou kapitolu v rámci diskuze. Jsem si 
vědoma toho, do jaké míry jsou tyto podpory důležité pro podniky, které jsou z 
environmentálního nebo hospodářského hlediska křehké, zejména pro chov hospodářských 
zvířat bez půdy, který nemůže získat podporu pomocí jiných nástrojů SZP. Navrhuji udržet 
kvóty spojených přímých plateb a současně vítám návrh Evropské komise poskytnout 
členským státům možnost věnovat až 3 procenta prostředků na přímé platby, na zavedení 
nových odvětvových intervencí, které by mohly přispět k řešení potíží některých produkcí.

Pokud jde o mladé zemědělce, ačkoliv je generační odměna jedním z cílů nového nařízením, 
nedošlo k významným změnám nástrojů, které jsou v současné době v návrhu Komise. Pokud 
je cílem podpořit revitalizaci venkovských oblastí, domnívám se, že je v naší moci zlepšit 
společná kritéria způsobilosti, vsadit na mladé, ale rovněž podnítit podporu nových 
zemědělců bez ohledu na věk a také podpořit zapojení žen do hospodářství venkovských 
oblastí. 

V kapitole rozvoj venkova je znepokojující navrhované snížení prostředků, jakož i snížení 
podílů evropského spolufinancování o víc než 10 procent. Komise zapomíná na problémy s 
likviditou, které mají některé země a které se odrážejí v míře provádění programů, což by se 
mohlo ještě zhoršit, pokud by tyto škrty prošly. 

Obecně vzato je nová kapitola rozvoje venkova, kterou Evropská komise navrhuje, na papíře 
obsahově výrazně chudší v porovnání s platným nařízením a dává větší prostor flexibilitě 
členských států při plánování jejich intervencí. Ačkoliv je v zásadě určitá míra flexibility 
nutná, myslím, že je potřeba text doplnit, lépe vymezit, kdo budou příjemci, a stanovit 
maximální hranice podpory společné pro všechny členské státy pro nejrůznější intervence.

Nakonec bych ráda zdůraznila, že tu máme návrh, který má pro evropský venkov velký dosah 
a význam, a to v okamžiku změn, které jsou klíčové pro budoucnost Evropské unie, a 
domnívám se, že Evropský parlament bude v této reformě mít významnou úlohu, pročež chci 
vyjádřit své pevné odhodlání pracovat na tom, aby bylo dosaženo podstatného pokroku v 
diskuzích v rámci současné legislativy.
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