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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Protože se právní rámec pro společnou zemědělskou politiku po roce 2020 dosud projednává, 
je pro zajištění hladkého přechodu nezbytné přijmout přechodná opatření umožňující 
prodloužit použitelnost stávajících nařízení až do zavedení nového systému.  

Je třeba změnit platná nařízení, zejména do nich zařadit použitelné částky / stropy, jež musí 
být stanoveny pro nový VFR na období 2021–2027.

První předložený pozměňovací návrh zamýšlí prodloužit období pro podávání oznámení 
členskými státy z 10 na 30 dní.

Druhý pozměňovací návrh umožňuje využívat příděly z EZFRV na období 2022–2027 na 
již zadaná opatření, jež zahrnují platby po 31. prosinci 2021, v případě, že jsou již prostředky 
zcela vyčerpány (jak tomu bylo v případě článku 3 nařízení 1310/2013). Protože samotný 
roční rozpočet EZFRV na rok 2021 nebude stačit na financování závazků z programového 
období 2014–2021, pro něž byly prostředky EZFRV plně vyčerpány, měla by mít Komise 
možnost vyhradit prostředky programového období 2022–2027 na nové závazky s cílem 
zaručit kontinuitu závazků z období 2014–2021.

V souladu s postojem Evropského parlamentu k VFR je cílem pozměňovacích návrhů 3 až 6 
uvést ve článku o krizové rezervě, že počáteční kapitál rezervy by měl doplňovat rozpočet na 
SZP a měl by být zapsán do rezervy na začátku programového období. Kromě toho, aby 
nedošlo ke ztrátě těchto peněžních prostředků, měla by se předjímat reforma fungování 
rezervy, aby se umožnil přenos nevyužitých prostředků z roku 2021 do následujících let.

Pozměňovací návrh 7 posiluje povinnosti členských států týkající se vnitřní konvergence.

Konečně v pozměňovacích návrzích 8 až 15 zpravodaj obnovil prostředky na zemědělství v 
souladu s postojem EP k VFR.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 10 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu 
s článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, 
toto oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno 
v příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Členské státy, které se rozhodnou využít 
možnosti stanovené v prvním pododstavci, 
oznámí své rozhodnutí Komisi do 30 dnů 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud 
členské státy předložily soubor 
regionálních programů v souladu 
s článkem 6 nařízení (EU) č. 1305/2013, 
toto oznámení obsahuje i informace o tom, 
které regionální programy mají být 
prodlouženy, a o odpovídajících 
rozpočtových přídělech v rámci ročního 
rozdělení na rok 2021, jak je stanoveno 
v příloze I nařízení (EU) č. 1305/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výdaje související s právními 
závazky k příjemcům vzniklé v rámci 
opatření uvedených v nařízení (EU) č. 
1305/2013 mohou být způsobilé pro 
příspěvek z EZFRV v období 2022–2027:
a) na platby, jež by měly proběhnout mezi 
1. lednem 2022 a 31. prosincem 2023 
nebo 31. prosincem 2024 v členských 
státech, které se rozhodly prodloužit 
období 2014–2020 v souladu s čl. 1 odst. 1 
tohoto nařízení, v případě, že již byl 
vyčerpán finanční příděl na příslušné 
opatření daného programu přijatého 
podle nařízení (EU) č. 1305/2013 a 
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případně podle čl. 1 odst. 1 tohoto 
nařízení; a
b) na platby, jež mají být provedeny po 31. 
prosinci 2023 nebo 31. prosinci 2024 v 
členských státech, jež se rozhodly 
prodloužit období 2014–2020 v souladu s 
čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1306/2013
Čl. 25 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

-1) v článku 25 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

Rezerva určená k poskytování dodatečné 
podpory pro odvětví zemědělství v případě 
závažných krizí s dopadem na 
zemědělskou produkci či distribuci (dále 
jen „rezerva pro případ krizí v odvětví 
zemědělství“) se vytvoří tak, že se na 
začátku každého roku uplatní snížení na 
přímé platby prostřednictvím mechanismu 
finanční kázně uvedeného v článku 26.

„Počátkem každého roku se v EZZF 
vytvoří rezerva určená k poskytování 
dodatečné podpory pro odvětví 
zemědělství pro účely řízení či stabilizace 
trhu nebo rychlé reakce v případě krizí 
s dopadem na zemědělskou produkci či 
distribuci (dále jen rezerva pro případ krizí 
v odvětví zemědělství).“

Or. en

( https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX%3A02013R1306-20180101 )

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1306/2013
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro rok 2021 činí výše rezervy 400 
milionů EUR (v cenách roku 2011) 
a zahrne se do okruhu 3 víceletého 

Pro rok 2021 činí výše rezervy 400 
milionů EUR (v cenách roku 2011) nad 
rámec rozpočtů EZZF a EZFRV a zahrne 
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finančního rámce, jak je stanoven v příloze 
nařízení Rady (EU) č. [xxxx/xxxx]* 
[víceletý finanční rámec].

se do okruhu 3 víceletého finančního 
rámce, jak je stanoven v příloze nařízení 
Rady (EU) č. [xxxx/xxxx]* [víceletý 
finanční rámec].

___________________ _________________
* Nařízení Rady (EU) [...] ze dne [...], 
[kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2021–2027] (Úř. věst…)’

* Nařízení Rady (EU) [...] ze dne [...], 
[kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2021–2027] (Úř. věst…)’

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1306/2013
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) v článku 25 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Na začátku následujících let se bude výše 
rezervy přinejmenším rovnat počáteční 
částce přidělené v roce 2021 a bude 
upravena ročním rozpočtovým postupem 
nebo případně během roku v souvislosti s 
vývojem krizí na trhu nebo výhledů v 
současném nebo budoucím roce a se 
zohledněním dostupných příjmů EZZF 
nebo dostupných rozpětí prostředků v 
rámci podstropu EZZF. V případě, že tyto 
dostupné prostředky budou nedostatečné, 
lze uplatnit finanční kázeň za účelem 
doplnění rezervy až do výše počáteční 
částky uvedené v prvním pododstavci.";

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1306/2013
Čl. 25 – odst. 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) v článku 25 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. d) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046*, se 
nevyčerpané prostředky rezervy převedou 
bez časového omezení na financování 
rezervy v následujících rozpočtových 
rocích.
___________________
* Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 
1).“; 

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 25 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Pro kalendářní rok 2021 mohou 
členské státy rozhodnout o dalším vnitřním 
sbližování uplatněním odstavce 11 
na příslušný rok.;

12. Pro kalendářní rok 2021 členské 
státy uplatní další vnitřní sbližování 
uplatněním odstavce 11 na příslušný rok.;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— pro francouzské zámořské 
departementy: 267 580 000 EUR,

— pro francouzské zámořské 
departementy: 278 410 000 EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— pro Azory a Madeiru: 102 080 000 
EUR,

— pro Azory a Madeiru: 106 210 000 
EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— pro Kanárské ostrovy: 257 970 000 
EUR.

— pro Kanárské ostrovy: 268 420 000 
EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— pro francouzské zámořské 
departementy: 25 900 000 EUR,

— pro francouzské zámořské 
departementy: 26 900 000 EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— pro Azory a Madeiru: 20 400 000 
EUR,

— pro Azory a Madeiru: 21 200 000 
EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— pro Kanárské ostrovy: 69 900 000 
EUR.

— pro Kanárské ostrovy: 72 700 000 
EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 000 000 EUR.

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 930 000 EUR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 6 830 000 EUR.“.

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 7 110 000 EUR.

Or. en


