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Návrh Nařízení Rady o podpoře pro rozvoj  venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) 

Návrh nařízení (KOM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrhy parlamentu

Pozměňovací návrh předložený poslancem Gáborem Harangozó

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 6

(6) Činnosti Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova, dále jen „fond” a 
operace, k nimž přispívá, musí být 
konzistentní a slučitelné s jinými politikami 
Společenství a vyhovovat všem právním 
předpisům Společenství.

(6) Činnosti Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova, dále jen „fond” a 
operace, k nimž přispívá, musí být 
konzistentní a slučitelné s jinými politikami 
Společenství, zvláště s těmi, které se týkají 
sociálně-ekonomické a teritoriální 
soudržnosti pro venkovské oblasti a 
vyhovovat všem právním předpisům 
Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

Strukturální fondy intervenují ve venkovských oblastech, i když se týkají  územních zvláštností 
. Prvořadou důležitost má zajištění konzistence a strategického plánování s intervencemi 
EAFRD.

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh  24
Bod odůvodnění 6

(6) Činnosti Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova, dále jen „”fond”, 
a operace, k nimž přispívá, musí být 
konzistentní a slučitelné s jinými politikami 
Společenství a vyhovovat všem právním 
předpisům Společenství.

(6) Činnosti Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova, dále jen „”fond”, 
a operace, k nimž přispívá, musí být 
konzistentní a slučitelné s politikou 
soudržnosti ve venkovských oblastech a
jinými politikami Společenství a vyhovovat 
všem právním předpisům Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Ve venkovských oblastech se stále aktivně využívají strukturální fondy na základě zvláštních 
ustanovení týkajících se  způsobu řešení místních charakteristik. Proto musí být od  začátku 
zajištěno, aby činnosti prováděné v rámci EAFRD byly konzistentní (a dokonce doplňovalyí) 
politiku soudržnosti. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Gáborem Harangozó

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 7

(7) Ve své činnosti ve prospěch rozvoje 
venkova pečuje Společenství o to, aby 
podporovalo odstraňování rozdílů a 
napomáhalo rovnoprávnosti žen a mužů v 
souladu s články 2 a 3 Smlouvy.

(7) Ve své činnosti ve prospěch rozvoje 
venkova pečuje Společenství o to, aby 
podporovalo odstraňování rozdílů a 
napomáhalo nediskriminaci a
rovnoprávnosti žen a mužů v souladu s 
články 2 a 3 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Princip nediskriminace má širší rozsah než princip zahrnující pouze kritérium založené na 
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pohlaví. Všechny formy diskriminace musí být vzaty v úvahu podle znění článku 13 Smlouvy.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem a poslankyní Elisabethou 
Schroedterovou

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění  8 a (nový)

(8a) Kulturní rozvoj, kvalita přírodního a 
člověkem ovlivněného životního prostředí, 
kvalitativní a kulturní stránky života a 
dlouhodobě udržitelného rozvoje  
turistického ruchu přispívají k větší  
ekonomické a sociální atraktivitě 
venkovských oblastí, jelikož podporují  
dlouhodobě udržitelný růst zaměstnanosti.  

Or. en

Pozměňovací návrh předložený poslancem Stavrosem Arnaoutakisem

Pozměňovací návrh  27
Bod odůvodnění 10

(10) Programování rozvoje venkova by mělo 
být v souladu s prioritami Společenství a 
národními prioritami, zejména zemědělskou 
tržní politikou, politikou soudržnosti a 
společnou rybářskou politikou.  

(10) Programování rozvoje venkova by mělo 
být v souladu s prioritami Společenství a 
národními prioritami, zejména zemědělskou 
tržní politikou, politikou soudržnosti, 
politikami týkající se sociální integrace, 
nediskriminace, podpory rovných 
příležitostí  a společnou rybářskou politikou.  

Or. el

Odůvodnění

Odvolávka na „nediskriminaci“, kterou paní Harkinová správně navrhla, neznamená 
nezbytně také podporu „rovných příležitostí”. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Gáborem Harangozó

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 10
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(10) Programování rozvoje venkova by mělo 
být v souladu s prioritami Společenství a 
národními prioritami, zejména zemědělskou 
tržní politikou, politikou soudržnosti a 
společnou rybářskou politikou.  

(10) Programování rozvoje venkova by mělo 
být v souladu s prioritami Společenství a 
národními prioritami, zejména zemědělskou 
tržní politikou, politikou soudržnosti a 
společnou rybářskou politikou. Využívání  
EAFRD by proto mělo přispět k zachování 
synergie mezi cílem konvergence a cílem 
hospodářské soutěže ve venkovských 
oblastech začleněním činností ERDF a 
ESF do strategických plánů venkova. 
Konzistence by měla být zajištěna jak na 
úrovni programování, tak na úrovni 
realizace. 

Or. en

Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem a poslankyní Elisabethou 
Schroedterovou

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 30

(30) Podpora speciálních metod 
obhospodařování půdy by měla přispívat k 
udržitelnému rozvoji tím, že podpoří  
zemědělce a majitele lesů, aby  používali  
metody užívání půdy slučitelné s nutností 
zachovat přírodní bohatství a krajinu 
a chránit a zlepšovat přírodní zdroje. Měla 
by přispívat k uskutečňování závěrů 6.
akčního programu Soplečenství pro životní 
prostředí a závěrů předsednictví týkajících 
se strategie udržitelného rozvoje. Mezi 
zásadní otázky, které mají být řešeny, patří 
biodiverzita, řízení programu NATURA 
2000, ochrana vody a půdy, zmírnění 
klimatických změn včetně snížení emisí 
skleníkových plynů, snížení emisí amoniaku 
a udržitelné užívání pesticidů. 

(30) Podpora speciálních metod 
obhospodařování půdy by měla přispívat k 
udržitelnému rozvoji tím, že podpoří  
zemědělce a majitele lesů, aby  používali  
metody užívání půdy slučitelné s nutností 
zachovat přírodní bohatství a krajinu 
a chránit a zlepšovat přírodní zdroje. Měla 
by přispívat k uskutečňování závěrů 6.
akčního programu Společenství pro životní 
prostředí a závěrů předsednictví týkajících 
se strategie udržitelného rozvoje. Mezi 
zásadní otázky, které mají být řešeny, patří 
biodiverzita, řízení programu NATURA 
2000, ochrana vody a půdy, zmírnění 
klimatických změn včetně snížení emisí 
skleníkových plynů, snížení emisí amoniaku 
a udržitelné užívání pesticidů.. Řízení aktivit 
programu Natura 2000, které nemohou být 
financovány buď ze strukturálních fondů  
nebo fondu pro rozvoj venkova, by měly být 
financovány z fondu EU určenému  
biodiverzitě v rámci  návrhu LIFE+.

Or. en
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Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení o financování programu Natura 2000 z 10. března 
2005 považoval příspěvek z fondu pro rozvoj venkova a strukturálních fondů za nedostatečný 
pro přiměřené spolufinancování programu Natura 2000 a proto rovněž trval na tom, že by 
měl být zřízen fond věnovaný tomuto účelu v rámci návrhu LIFE+.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem

Pozměňovací návrh  30
Bod odůvodnění  43 a (nový)

(43a) Jakýkoli přezkum statusu 
znevýhodněné  oblasti by   měl být proveden  
po konzultaci se zainteresovanými osobami 
na národní, regionální a místní úrovni a 
měl by vzít v úvahu sociálně-ekonomické 
ukazatele. 

Or. en

Pozměňovací návrh předložený poslancem Richardem Seeberem 

Pozměňovací návrh  31
Bod odůvodnění  45

(45) Je třeba, aby změny ve venkovských 
oblastech byly spojeny se zvyšováním 
rozmanitosti zemědělských činností směrem 
k nezemědělským činnostem a rozvoji 
nezemědělských odvětví, podpoře 
zaměstnanosti, zlepšení základních služeb 
a investování pro zvýšení atraktivity 
zemědělských oblastí za účelem změny 
trendu hospodářského a sociálního úpadku a 
vylidňování venkova. V tomto ohledu je 
také třeba vyvíjet snahu o zvýšení lidského 
potenciálu.

(45) Je třeba, aby změny ve venkovských 
oblastech byly spojeny se zvyšováním 
rozmanitosti zemědělských činností směrem 
k nezemědělským činnostem a rozvoji 
nezemědělských odvětví, podpoře 
zaměstnanosti, zlepšení základních služeb 
a investování pro zvýšení atraktivity 
zemědělských oblastí za účelem změny 
trendu hospodářského a sociálního úpadku a 
vylidňování venkova. Nezemědělské 
podnikání  jako jsou řemeslnické živnosti, 
podniky v oblasti turistického ruchu, místní 
restaurace a  podniky začínající mimo 
zemědělský sektor jsou významnými pilíři 
ekonomiky venkova. Podpora tohoto 
podnikání nejenže zabraňuje vylidňování 
venkovských oblastí, ale přispívá k jejich 
stabilizaci  a je v souladu s lisabonským 
cílem a prvořadým růstem Unie a vytváření 
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pracovních příležitostí. V tomto ohledu je 
také třeba vyvíjet snahu o zvýšení lidského 
potenciálu. 

Or. en

Odůvodnění

Závěry salcburské konference o rozvoji venkova  (2003) jasně a korektně konstatovaly, že 
rozvoj venkovských oblastí nemůže být nadále založen jen na samotném zemědělství a že 
diverzifikace jak uvnitř, tak mimo zemědělský sektor je nezbytně nutná na podporu 
životaschopných a trvale udržitelných venkovských společenství. Tento závěr zdůrazňuje 
lisabonský cíl a priorita EU - růst a pracovní příležitosti. Tento pozměňovací návrh 
zdůrazňuje důležitost nezemědělských  činitelů v ekonomice venkova a je v souladu  s těmito 
prioritami.    

Pozměňovací návrh předložený poslankyní  Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 56

(56) Nad tyto částky musí brát členské státy 
v úvahu částky vytvořené modulací, jak 
stanovuje čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 
…/… [o financování SZP].

(56) Nad tyto částky musí brát členské státy 
v úvahu částky vytvořené modulací, jak 
stanovuje čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 
…/… [o financování SZP] a zajistit, aby 
byly využívány za účelem podpory politiky 
rozvoje venkova jako celku.

Or. fr

Odůvodnění

Částky vytvořené v důsledku modulace musí být přiděleny druhému pilíři, aby umožnily  
obnovit rovnováhu mezi dotacemi, které jsou přidělovány farmářům, a dotacemi 
přidělovanými dalším stranám zapojeným do rozvoje venkova. Hodnota modulace (která s 
sebou nese určité administrativní náklady) by mohla vyvolatt otázku,  zda jediný účel, kterému 
posloužila, bylo rozdělení finančních prostředků, které získala od  farmářů, kterým byla díky 
této modulaci snížena jejich jednorázová  platba podpory . 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní  Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 60 

(60) Pro zajištění účinnosti, rovných (60) Pro zajištění účinnosti, rovných 
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podmínek a udržitelného dopadu fungování 
fondu by měla existovat ustanovení 
zaručující, aby investice do podniků byly 
trvalé, a k vyloučení toho, aby se tento fond  
využíval k zavedení nekalé soutěže. 

podmínek a udržitelného dopadu fungování 
fondu by měla existovat ustanovení 
zaručující, aby investice do podniků byly 
trvalé, a k vyloučení toho, aby se tento fond  
využíval k zavedení nekalé soutěže; Charta 
pro malé  podniky (která byly přijata 
Evropskou radou  v Santa Maria de Feira v 
roce 2000) musí být dodržována.

Or. fr

Odůvodnění

Přijetí Evropské charty pro malé podniky vyzdvihlo důležitost příspěvku malých  podniků k 
růstu, hospodářské soutěži a zaměstnanosti v rámci Evropské unie. Tyto podniky hrají zásadní 
úlohu v revitalizaci venkovských oblasti a vytváření soudržnosti uvnitř těchto oblastí. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem a Elisabethou Schroedterovou

Pozměňovací návrh  34
Článek 3

Fond přispívá k podpoře udržitelného 
rozvoje venkova v celém  Společenství 
způsobem doplňujícím politiku podpory trhu 
a příjmů v rámci společné zemědělské 
politiky, politiky soudržnosti a společné 
rybářské politiky.

Fond přispívá k podpoře udržitelného 
rozvoje venkova v celém  Společenství a k 
prevenci vylidňování venkovských oblastí
způsobem doplňujícím politiku podpory trhu 
a příjmů v rámci společné zemědělské 
politiky, politiky soudržnosti a společné 
rybářské politiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh předložený poslancem  Stavrosem Arnaoutakisem

Pozměňovací návrh 35
Článek 3

Fond přispívá k podpoře udržitelného 
rozvoje venkova v celém Společenství 
způsobem doplňujícím politiku podpory trhu 
a příjmů v rámci společné zemědělské 
politiky, politiky soudržnosti a společné 
rybářské politiky.

Fond přispívá k podpoře udržitelného 
rozvoje venkova v celém  Společenství 
způsobem doplňujícím politiku podpory trhu 
a příjmů v rámci společné zemědělské 
politiky, politiky soudržnosti, politik 
týkajících se sociální integrace, 
nediskriminace, podpory rovných 
příležitostí a společné rybářské politiky. 

Or. el

Odůvodnění

Odvolávka na „nediskriminaci”, kterou paní Harkinsová správně navrhla, neznamená 
nezbytně také podporu „rovných příležitostí”. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem a poslankyní Elisabethou 
Schroedterovou

Pozměňovací návrh 36
Článek 4, odstavec 1, bod c)

(c) zlepšování kvality života ve 
venkovských oblastech a podpora 
diverzifikace hospodářské činnosti.

(c) zlepšování kvality života ve 
venkovských oblastech a kulturní rozvoj 
těchto oblastí a podpora diverzifikace 
hospodářské činnosti. 

Or. en
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Pozměňovací návrh předložený poslancem  Gáborem Harangozó

Pozměňovací návrh 37
Článek 4, odstavec 1, bod c)

(c) zlepšování kvality života ve 
venkovských oblastech a podpora 
diverzifikace hospodářské činnosti.

(c) zlepšování kvality života ve 
venkovských oblastech a podpora rozvoje a 
diverzifikace hospodářské činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech nebude dosaženo pouze rozvojem nových 
ekonomických aktivit. Je důležité podporovat  také rozvoj stávajících ekonomických aktivit.

Pozměňovací návrh předložený  poslankyní Bairbre de Brúnovou

Pozměňovací návrh 38
Článek  4, odstavec 1, bod ca) nový

(ca) : sociální začlenění a nediskriminace 
ve venkovských oblastech. 

Or. en

Odůvodnění

Potřeba překlenovací politiky Společenství týkající se sociálního začlenění a nediskriminace 
by se měla odrazit v rozvoji venkova. 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Elspethou Attwoollovou

Pozměňovací návrh 39
Článek  5, odstavec 2

2.  Komise a členské státy zajistí, aby byla 
pomoc fondu a členských států v souladu 
s činnostmi, politikami a prioritami 
Společenství. Pomoc fondu musí být 
v souladu s cíli hospodářské a sociální 
soudržnosti a zejména s cíli Evropského 
rybářského fondu.

2. Komise a členské státy zajistí, aby byla 
pomoc fondu a členských států v souladu 
s činnostmi, politikami a prioritami 
Společenství. Pomoc fondu je v souladu s 
cíli hospodářské a sociální soudržnosti a 
zejména s cíli Evropského rybářského fondu 
a politiky životního prostředí. 
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Or. en

Pozměňovací návrh předložený poslancem Gáborem Harangozó

Pozměňovací návrh 40
Článek 5, odstavec 2

2.   Pomoc fondu musí být v souladu s cíli 
hospodářské a sociální soudržnosti a 
zejména s cíli Evropského rybářského fondu.

2. . Pomoc fondu musí být v souladu s cíli 
hospodářské, sociální  a územní soudržnosti 
a zejména s cíli Evropského rybářského 
fondu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba také zmínit územní aspekt evropské politiky soudržnosti. 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bairbre de Brúnovou

Pozměňovací návrh 41
Článek 6, odstavec 1, bod c)

(c) jakýmikoli dalšími příslušnými subjekty 
zastupujícími občanskou společnost, 
nevládními organizacemi (zejména 
organizacemi zaměřenými na životní 
prostředí) a orgány odpovědnými za 
podporu rovnoprávnosti mužů a žen.

(c) jakýmikoli dalšími příslušnými subjekty 
zastupujícími občanskou společnost, 
nevládními organizacemi (zejména 
organizacemi zaměřenými na životní 
prostředí) a orgány odpovědnými za 
podporu rovnoprávnosti mužů a žen a 
bojujícími proti diskriminaci z důvodů 
stanovených v článku 13 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Potřeba zajistit, aby byly vzaty v úvahu všechny formy diskriminace.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Lambertem van Nistelrooij

Pozměňovací návrh  42
Článek 7

7. Členské státy jsou odpovědné za 7. Členské státy jsou odpovědné za 
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uskutečňování programů rozvoje venkova na 
příslušné  úrovni podle jejich vlastních 
institucionálních opatření..

uskutečňování programů rozvoje venkova na 
příslušné  úrovni podle jejich vlastních 
institucionálních opatření a pravidly 
subsidiarity, jak byla stanovena ve Smlouvě 
o Ústavě  pro Evropu. .

Or. en

Odůvodnění

Nová Evropská ústava schválená Evropským parlamentem zdůrazňuje specifickou roli 
vnitrostátních  parlamentů a regionů. To znamená, že vnitrostátní institucionální uspořádání 
zahrnuje spolupráci přizpůsobenou vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rámci.  

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Elspethou Attwoollovou

Pozměňovací návrh 43
Článek 8,  nadpis

Rovnoprávnost mužů a žen Nediskriminace

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje konzistentnost s pozměňovacím návrhem 6 navrhovatelky. 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bairbre de Brúnovou

Pozměňovací návrh 44
Článek  8, odstavec 1

Členské státy a Komise budou ve 
všech různých fázích uskutečňování 
programu podporovat rovnoprávnost mužů a 
žen.

Členské státy a Komise budou ve 
všech různých fázích uskutečňování 
programu podporovat rovnoprávnost mužů a 
žen a nediskriminaci z jakýchkoliv důvodů 
uvedených v článku 13 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Potřeba zajistit, aby politiky nediskriminace zahrnovaly všechny kategorie, nejen kategorii 
pohlaví. 
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem

Pozměňovací návrh 45
Článek 11, odstavec 1

1. Členský stát předloží národní strategický 
plán popisující priority činnosti fondu 
a dotčeného členského státu s ohledem na 
strategické pokyny Společenství týkající se 
rozvoje venkova, jejich specifické cíle, 
příspěvky z fondu a z dalších finančních 
zdrojů.

1. Členský stát nebo jiný kompetentní orgán
předloží  strategické plány popisující 
priority činnosti fondu a dotčeného 
členského státu a regionů s ohledem na  
strategické pokyny Společenství týkající se 
rozvoje venkova, jejich specifické cíle, 
příspěvky z fondu a z dalších finančních 
zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo vzít v úvahu zásadu subsidiarity a skutečnost, že v některých členských 
státech  byly kompetence týkající se rozvoje venkova  převedeny a nespočívají výhradně na 
centrální vládě. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Lambertem van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 46
Článek 11, odstavec 1

1. Členský stát předloží národní strategický 
plán popisující priority činnosti fondu 
a dotčeného členského státu s ohledem na 
strategické pokyny Společenství týkající se 
rozvoje venkova, jejich specifické cíle, 
příspěvky z fondu a z dalších finančních 
zdrojů.

1.  Členský stát předloží národní strategický 
plán popisující priority činnosti fondu 
a dotčeného členského státu s ohledem na 
výsledky, zkušenosti a hodnocení 
regionálních orgánů a příspěvky regionů a 
místních orgánů a na strategické pokyny 
Společenství týkající se rozvoje venkova,
jejich specifické cíle, příspěvky z fondu a z 
dalších finančních zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Národní strategický plán by měl odrážet  víceúrovňové zkušenosti řízení týkající se  
zemědělské společnosti. Subsidiarita zde znamená, že zkušenosti regionů a místních orgánů 
by měly být převzaty; případné tendence k renacionalizaci by měly být blokovány. Je třeba 
zajistit přístup zdola. 
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Pozměňovací návrh předložený poslankyní Elspethou Attwoollovou

Pozměňovací návrh 47
Článek 11, odstavec 3, písmeno e)

(e) prostředky k zajištění koordinace 
s dalšími nástroji SZP a s politikou 
soudržnosti;

(e) prostředky k zajištění koordinace 
s dalšími nástroji SZP, s Evropským 
rybářským fondem, s programem LIFE + a 
s politikou soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bairbre de Brúnovou

Pozměňovací návrh 48
Článek 11, odstavec 3, písmeno g a) (nové)

(ga)  přehled o tom, jak plán přispívá k 
sociálnímu začlenění a nediskriminaci 

Or. en

Odůvodnění

Potřeba zajistit, aby plán odrážel překlenovací cíle Společenství. 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bairbre de Brúnovou

Pozměňovací návrh 49
Článek 11a, odstavec 2 a (nový)

2a. Členské státy dokončí tyto úkoly  do 
pevně stanoveného termínu dohodnutého s 
Komisí, aby se zabránilo jakémukoliv 
zbytečnému prodlení při zřizování 
operačního programu. 

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy a ministerstva zbytečně zdržely stanovení různých mechanismů 
požadovaných pro realizaci programů financování. To vytvořilo významné napětí ve 
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schopnosti řídícího orgánu splnit úkoly spojené s výdaji. Je třeba, aby členské státy a jejich  
ministerstva dodržovaly dohodnutý harmonogram stanovený pro program, aby  k tomu v 
budoucnosti nedocházelo.

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bairbre de Brúnovou

Pozměňovací návrh  50
Článek 12, odstavec 2, písmeno b a) (nové)

(ba) způsob, jímž programy přispívají k 
sociálnímu začlenění a nediskriminaci 

Or. en

Odůvodnění

Potřeba zajistit, aby výroční zprávy zhodnotily pokrok dosažený v sociálním začleňování a 
nediskriminaci. 
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Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 51
Článek 14, odstavec 2

2. Členský stát může předložit buď jeden 
program pro celé území, nebo program pro 
každý region. 

2. Členský stát může předložit buď jeden  
program pro celé území, nebo program pro 
každý region, ale může také předložit 
národní program pro určitá opatření a 
regionální programy pro další opatření, 
která musí být přizpůsobena zvláštním 
odvětvovým nebo zeměpisným
charakteristikám některých regionů.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba přijmout pravidlo, které umožní, aby z opatření k rozvoji venkova plynul maximální 
prospěch. Podle zásady subsidiarity se provádí činnost na té úrovni, která je považována za 
nejvhodnější s přihlédnutím ke způsobu, jakým se organizují a přidělují pravomoci a úkoly 
v každém členském státě EU. 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Elspethou Attwoollovou

Pozměňovací návrh 52
Článek 15, písmeno g)

(g) informace o komplementaritě 
s opatřeními financovanými dalšími nástroji 
SZP prostřednictvím politiky soudržnosti a 
Evropským rybářským fondem; 

(g) informace o komplementaritě 
s opatřeními financovanými dalšími nástroji 
SZP, politikou soudržnosti, programem 
LIFE +  a Evropským rybářským fondem; 

Or. en

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 53
Článek 16

Finanční příspěvek Společenství každému ze 
tří cílů uvedených v článku 4 pokrývá 
alespoň 15 % celkového příspěvku fondu 
k programu pro prioritní osy 1 a 3 uvedené 

Finanční příspěvek Společenství každému ze 
tří cílů uvedených v článku 4 pokrývá 
alespoň 15 % celkového příspěvku fondu 
k programu pro prioritní osy 1 a 3 uvedené 
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v hlavě IV kapitole I oddíle I a III a 25 % 
celkového příspěvku fondu k programu pro 
prioritní osu 2 uvedenou v kapitole I oddíle 
II. 

v hlavě IV kapitole I oddíle I a III a 25 % 
celkového příspěvku fondu k programu pro 
prioritní osu 2 uvedenou v kapitole I oddíle 
II. Vyváženost mezi těmito třemi osami 
zajistí dodržování víceodvětvového a 
multifunkčního přístupu, který Komise 
vybrala, a umožní, aby politika rozvoje 
venkova splňovala požadavky venkovských 
oblastí. 

Or. fr

Odůvodnění

První dvě změny jsou určeny k opravě překlepů, které byly provedeny v tomto důležitém 
článku a které přispěly k jeho nesrozumitelnosti.

Znění nově přidané věty přispělo ke zdůraznění důležitosti návrhu, kterým se jednotlivým  
osám přiděluje minimální částka finančních prostředků, aby se dosáhlo rovnováhy  mezi 
odvětvovou  a územní dimenzí a zajistilo, že  politika rozvoje venkova nebude nepřiměřeně 
zdůrazňovat oblast  zemědělství . 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Stavrosem Arnaoutakisem

Pozměňovací návrh 54
Článek 17 

1. Programy rozvoje venkova vypracují 
členské státy v těsné spolupráci s partnery 
uvedenými v článku 6.

1. Programy rozvoje venkova vypracují 
členské státy v těsné spolupráci s partnery 
uvedenými v článku 6. Každý členský stát 
vypracuje a uveřejní plán konzultací a 
následně, ještě před předložením 
strategických plánů, předloží zprávu o 
charakteru a výsledku procesu konzultací.

Or. el

Odůvodnění

Transparentnost  konzultací je nezbytná, ale výsledek konzultací by měl být uveřejněn včas, 
aby bylo možno podniknout kroky v případě, že budou zjištěny nesrovnalosti. 
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem a poslankyní Elisabethou 
Schroedterovou

Pozměňovací návrh  55
Článek 17, odstavec 1

1. Programy rozvoje venkova vypracují 
členské státy v těsné spolupráci s partnery 
uvedenými v článku 6.. 

1. Programy rozvoje venkova vypracují 
členské státy v souladu se svým 
institucionálním uspořádáním a v těsné 
spolupráci s partnery uvedenými v článku 6. 

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo vzít v úvahu zásadu subsidiarity a skutečnost, že v některých členských 
státech byly kompetence týkající se  rozvoje venkova převedeny a  nespočívají  výhradně  na 
centrální vládě. 

Pozměňovací návrh předložená poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 56
Článek 19, písmeno b), podbod va) (nový)

va) využívání finančně inženýrských 
nástrojů,

Or. pt

Odůvodnění

Opatření určená jak na restrukturalizaci a rozvoj fiskálního potenciálu, tak na podporu 
inovací by měla zahrnovat vytvoření finančně inženýrských nástrojů, jako jsou fondy
rizikového kapitálu a další movité fondy, fondy zemědělského majetku a garanční a vzájemné 
garanční fondy. .

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 57
Článek 19, písmeno (b), podbod vb) (nový)

vb)    experimentálního vývoje;

Or. pt
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Odůvodnění

Opatření určená jak na restrukturalizaci a rozvoj fiskálního potenciálu, tak na  podporu 
inovací by měla zahrnovat podporu experimentálního vývoje s ohledem na navrhování nových 
výrobků, výrobních metod a technologií a metod v oblasti organizace a řízení nebo zlepšování 
výrobků, technologií a metod, které se již vyrábějí nebo používají. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem

Pozměňovací návrh 58
Článek 19, písmeno c), podbod iiia) (nový)

iiia) podpory iniciativ jako jsou místní trhy 
pro farmáře a místní programy 
zprostředkující kvalitu potravin.  

Or. en

Pozměňovací návrh předložený poslancem  Lambertem van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 59
Článek 21, odstavec 1, písmeno c)

(c) předloží obchodní plán svých 
zemědělských činností.

(c) předloží obchodní plán svých 
zemědělských činností ( se zvláštním 
zaměřením na své inovační schopnosti).

Or. en

Odůvodnění

Za účelem využití lidského potenciálu mladých farmářů, kteří produkují vysoce kvalitní   
zemědělské zboží  by inovační výroba a nové technologické metody měly být plně pokryty 
návrhem Komise a Rady. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 60
Článek 22, odstavec 2, pododstavec 2, písmeno ba) (nové)

(ba) být jednotlivcem nebo kolektivem, 
který převezme uvolněnou zemědělskou 
půdu a převede ji na nezemědělské užívání 
(nezemědělský příjemce), jako je lesnictví 
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nebo vytváření přírodních rezervací 
způsobem, který je slučitelný s ochranou 
nebo zlepšením kvality životního prostředí a 
přírodních oblastí; 

Or. pt

Odůvodnění

Musí být vydáno ustanovení týkající se  zemědělské půdy, která má být převedena na 
jednotlivce nebo subjekty, které nejsou zapojeny do zemědělství.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 61
Článek 22, odstavec 3

3. Celková doba trvání podpory při 
předčasném odchodu do důchodu pro 
převodce a pro pracovníka v zemědělském 
podniku nesmí překročit dobu 10 let. Nesmí 
přesáhnout 70. narozeniny převodce a 
normální věk odchodu do důchodu 
pracovníka v zemědělském podniku.

3. Celková doba trvání podpory při 
předčasném odchodu do důchodu pro 
převodce a pro pracovníka v zemědělském 
podniku nesmí překročit dobu 15 let. Nesmí 
přesáhnout 75. narozeniny převodce a 
normální věk odchodu do důchodu 
pracovníka v zemědělském podniku.

Or. pt

Odůvodnění

Současné lhůty a podmínky pokud jde o věk převodce (75 let) a trvání podpory (15 let) by 
měly zůstat v platnosti. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Lambertem van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 62
Článek 25, odstavec 1, písmeno a)

(a) zlepšují celkovou výkonnost 
zemědělského podniku a 

(a) zlepšují celkovou výkonnost 
zemědělského podniku, zavádějí inovační 
metody výroby a 

Or. en
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Odůvodnění

(Vysvětl.. mem. 5, 9) Modernizace zemědělského podniku jako specifický záměr není 
dostatečný na restrukturalizaci fyzického potenciálu. V souladu s celkovou orientací na trvale 
udržitelný rozvoj a závěr lisabonské a göteborgské Rady je třeba zajistit integrovanější 
přístup, aby se inovační schopnosti mohly rozvíjet. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 63
Článek 27, odstavec 1

Pokud jsou investice uskutečněny za účelem 
splnění norem Společenství, může být 
podpora poskytnuta jen těm investicím, které 
jsou uskutečněny mikropodniky podle 
odstavce 2, aby byly splněny nově zavedené 
normy Společenství. V tomto případě může 
být zemědělcům pro splnění tohoto 
standardu poskytnuta dodatečná lhůta 
nepřekračující 36 měsíců od data, kdy se 
norma stane pro podnik závaznou.

Pokud jsou investice uskutečněny za účelem 
splnění norem Společenství, může být 
podpora poskytnuta jen těm investicím, které 
jsou uskutečněny mikropodniky a malými 
podniky ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES, aby byly splněny nově 
zavedené normy Společenství. V tomto 
případě může být zemědělcům pro splnění 
tohoto standardu poskytnuta dodatečná lhůta 
nepřekračující 36 měsíců od data, kdy se 
norma stane pro podnik závaznou.

Or. pt

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 64
Článek 27, odstavec 2

2. Podpora podle odstavce 1 je omezena na 
mikropodniky a malé podniky ve smyslu 
doporučení Komise 2003/361/ES1. 
V případě lesnické produkce se podpora 
omezuje na mikropodniky.

zrušeno

Or. pt

Odůvodnění

Podpora by měla být dostupná pro veškeré podniky, bez ohledu na jejich velikost a typ 
investice. 
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Pozměňovací návrh předložený poslankyní  Elspethou Attwoollovou

Pozměňovací návrh 65
Článek 29, odstavec 1

Tyto normy musí být nově zavedeny do 
vnitrostátních právních předpisů a ukládat 
nové závazky nebo omezení v zemědělské 
praxi, která mají významný vliv na provozní 
náklady běžného hospodářství.

Tyto normy musí být nově zavedeny do 
vnitrostátních právních předpisů a ukládat 
nové závazky nebo omezení v zemědělské 
praxi, která mají významný vliv na provozní 
náklady běžného hospodářství a týkají se 
významného počtu zemědělců.

Or. en

Odůvodnění

Ať už se legislativa Společenství týká nebo netýká  „významného počtu zemědělců“, 
ustanovení o  podpoře pro zemědělce, kterých se týká tato  legislativa , by mělo nicméně 
zůstat nezměněné.  
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 66
Článek 34,  písmeno a), bod i a) (nový)

(ia) podpora vyplácená zemědělcům jako 
kompenzace přírodního znevýhodnění 
v nejodlehlejších regionech,

Or. pt

Odůvodnění

Je třeba vzít ohled na konkrétní situaci nejodlehlejších regionů. 

Pozměňovací návrh přednesený poslancem Lamberem van Nistelrooijem

Pozměňovací návrh 67
Článek 35, odstavec1, pododstavec 2

Tyto platby by měly kompenzovat 
dodatečné náklady a ztrátu příjmů 
v souvislosti se znevýhodněním zemědělské 
výroby v příslušných oblastech. 

Tyto platby by měly kompenzovat 
zemědělcům, majitelům půdy a uživatelům 
půdy dodatečné náklady a ztrátu příjmů 
v souvislosti se znevýhodněním zemědělské 
výroby v příslušných oblastech. 

Or. en

Odůvodnění

Ekologická struktura v některých zemích a vzácnost půdy vedle k pružnějšímu využívání 
zemědělské půdy a k diverzifikovanějšímu hospodářství venkova. Funkce zemědělství se 
rozšiřuje a prohlubuje a zahrnuje i nezemědělské činnosti, jako je turistika, vodní 
hospodářství, životní a pracovní podmínky.  
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Pozměňovací návrh přednesený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 68
Článek 35, odstavec 1

1. Platby podle čl. 34 písm. a) bodů i) a ii) 
budou poskytnuty ročně za hektar 
zemědělsky využité plochy. 

1. Platby podle čl. 34 písm. a) bodů i), ia) a 
ii) budou poskytnuty ročně za hektar 
zemědělsky využité plochy. 

.

Or. pt

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 66.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 69
Článek 35, odstavec 2

2. Platby budou poskytnuty zemědělcům, 
kteří se zaváží provádět svou zemědělskou 
činnost v oblastech jmenovaných podle čl. 
47 odst. 2 a 3 alespoň po dobu pěti let od 
první platby. 

2. Platby budou poskytnuty zemědělcům, 
kteří se zaváží provádět svou zemědělskou 
činnost v oblastech uvedených v čl. 34 písm. 
a) bodě ia) a v oblastech jmenovaných podle 
čl. 47 odst. 2 a 3 alespoň po dobu pěti let od 
první platby. 

Or. pt

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 66.

Pozměňovací návrh přednesený poslankyní Elspethou Attwoollovou

Pozměňovací návrh 70
Článek 39, odstavec 2 a (nový)

2a. Zalesňovací opatření navrhovaná podle 
tohoto oddílu musí být podrobena 
hodnocení dopadu, aby tak byla zajištěna 
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shoda s ekologickou politikou EU.

Or. en

Odůvodnění

Zalesnění určitých oblastí, které jsou hostitelem široké škály volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin, může mít negativní účinek na místní biodiverzitu.  Tyto aspekty tvoří 
součást obecnějšího závazku EU podporovat udržitelný rozvoj. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Gerardo Galeote Quecedem

Pozměňovací návrh 71
Článek 45, odstavec 2 a (nový) a 2 b (nový)

2 a. Platby budou poskytovány zemědělcům 
na:
- udržení a zlepšení ekologické stability lesů 
v oblastech, v nichž je ekologická a 
ochranná funkce těchto lesů ve veřejném 
zájmu a v nichž jsou náklady na opatření 
určená k ochraně a obnově lesů vyšší než 
výnos získatelný jejich využitím, 
- zachování protipožárních pruhů 
prostřednictvím zemědělských opatření.
2 b. Podpora uvedená v odstavci 2a musí 
pokrývat skutečné náklady na opatření a 
být poskytnuta s podmínkou, že dotyčné 
lesy budou plnit svou ekologickou a 
ochrannou funkci  udržitelným způsobem, 
že opatření, která mají být uplatněna, 
budou stanovena formou smlouvy a že 
náklady na ně přitom budou přesně 
vymezeny. 

Or. es

Odůvodnění

Protipožární opatření jsou mimořádně důležitá jako prostředek k ochraně zalesněných oblastí 
v Evropě, které se trvale zmenšují. Zemědělci mají hrát při ochraně před lesními požáry 
klíčovou roli a proto by podpory  uvedené v nařízení 1257/99 neměly sloužit  jen k ochraně –
ale měly by být rovněž vyjasněny tak, aby umožnily pokrytí skutečných nákladů na preventivní 
opatření. 



AM\561694CS.doc 25/42 PE 355.754v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh předložený poslancem Gerardo Galeote Quecedem

Pozměňovací návrh 72
Článek 45, odstavec 2 c (nový)

Do šesti měsíců od data, kdy toto nařízení 
vstoupí v platnost, předloží Komise 
strategické pokyny k provádění 
protipožárních opatření, stanovených 
nařízením, a to spolu s preventivními 
opatřeními prováděnými na základě 
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
(…) o finančním nástroji pro životní 
prostředí  (LIFE+). Členské státy vypracují 
nebo příslušným způsobem přizpůsobí 
národní a/nebo regionální programy 
potřebám optimalizace protipožárních 
opatření.

Or. es

Odůvodnění

Pro optimalizaci úsilí vynakládaného na boj proti lesním požárům by měly být vyhlášeny 
různé společné cíle v oblasti protipožární ochrany, jmenovitě s ohledem na skutečnost, že tyto 
požáry často postihují více než jednu zemi. Měly by být vypracovány národní a/nebo 
regionální programy a stávající programy (které jsou v některých případech už zastaralé) by 
měly být aktualizovány a různá nařízení Společenství, která stanovují opatření protipožární 
ochrany, by měla být jasně zkoordinována. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem a poslankyní  Elisabethou 
Schroedterovou

Pozměňovací návrh 73
Článek 47, odstavec 1

1. Členské státy stanoví oblasti oprávněné 
pro platby uvedené v čl. 34 písm. a) bodů i), 
ii) a iii) a písm. b) bodů i), iii), iv) a vi) 
uvedeného článku s přihlédnutím 
k ustanovením odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto 
článku.

1. Členské státy stanoví v souladu se svou 
institucionální strukturou oblasti oprávněné 
pro platby uvedené v čl. 34 písm. a) bodů i), 
ii) a iii) a písm. b) bodů i), iii), iv) a vi) 
uvedeného článku s přihlédnutím 
k ustanovením odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto 
článku. 

Or. en
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Odůvodnění

Nařízení by mělo vzít v úvahu zásadu subsidiarity a skutečnost, že v některých členských 
státech je pravomoc v oblasti rozvoje venkova přenesena a nepřísluší výhradně ústřední 
správě.

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 74
Článek 47, odstavec 3, bod b)

(b) zvláště znevýhodněny a kde  by se mělo 
pokračovat v obhospodařování půdy za 
účelem zachování nebo zlepšení životního 
prostředí, zachování krajiny a turistického 
potenciálu oblasti nebo za účelem ochrany 
pobřežního pásma.

(b) zvláště znevýhodněny (zejména lidskými 
faktory, jako je malá hustota obyvatel) a 
kde by se mělo pokračovat 
v obhospodařování půdy za účelem 
zachování nebo zlepšení životního prostředí, 
zachování krajiny a turistického potenciálu 
oblasti nebo za účelem ochrany pobřežního 
pásma.

Or. fr

Odůvodnění

Jednou z velkých nevýhod, kterými jsou venkovské oblasti postiženy, je malá hustota obyvatel, 
která působí jako brzda (která má pro všechny záměry a účely strukturální charakter) 
jakéhokoli sociálního, hospodářského nebo půdy se týkajícího rozvoje a překážka obnovy 
majetkových hodnot

Pozměňovací návrh předložený poslancem Carlosem José Iturgaiz Angulo

Pozměňovací návrh 75
Článek 47, odstavec3 b a (nový)

(ba) značně vylidněné oblasti nebo oblasti 
se zmenšujícím se počtem obyvatel, které 
jsou závislé hlavně na zemědělství a jejichž 
zrychlující se upadání by mohlo ohrozit 
životaschopnost předmětné oblasti a přinést 
nebezpečí desertifikace.  

Or. es
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Odůvodnění

Politika rozvoje venkova musí nadále přispívat k hospodářské životaschopnosti značně 
vylidněných oblastí. Definice ´znevýhodněné oblasti´ musí zahrnovat i tyto regiony, aby se tak 
zabránilo e zhoršování jejich hospodářské situace. Vylidňování sebou nese rovněž problém 
desertifikace, který je důsledkem zhoršování stavu rostlinného krytu.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem

Pozměňovací návrh 76
Článek 49, písmeno a), bod  i) 

(i) diverzifikaci činností nezemědělského 
charakteru 

(i) diverzifikaci činností nezemědělského 
charakteru, včetně činností na  farmě

Or. en

Pozměňovací návrh předložený poslancem Stavrosem Arnaoutakisem

Pozměňovací návrh 77
Článek 49, písmeno a), bod ii)

(ii) podporu zakládaní a rozvoje 
mikropodniků z hlediska podpory jejich 
podnikání a rozvoje hospodářské struktury;

(ii) podporu zakládaní a rozvoje 
mikropodniků – včetně rodinných podniků -
z hlediska podpory jejich podnikání a 
rozvoje hospodářské struktury;

Or. el

Odůvodnění

Definice ´mikropodniku´ se může v jednotlivých zemích lišit. Protože rodina může fungovat 
jako důležité jádro pro další rozvoj, měli bychom ji chránit tím, že ji zařadíme do kategorie 
´mikropodniků´. 
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Richardem Seeberem

Pozměňovací návrh 78
Článek 49, písmeno a), bod ii) 

ii) podporu zakládaní a rozvoje 
mikropodniků z hlediska podpory jejich 
podnikání a rozvoje hospodářské struktury;

ii) podporu zakládaní a rozvoje 
mikropodniků a malých podniků z hlediska 
podpory jejich podnikání a rozvoje 
hospodářské struktury;

Or. de

Odůvodnění

Mikropodnik, to je příliš úzká definice, která nadměrně omezuje prostor pro podporu. 
Zahrnutí malých podniků by umožnilo poskytovat podporu podnikům, které mají až 49 
zaměstnanců. Ve venkovských oblastech je podnik tohoto rozměru považován za podnik 
středně velikého zaměstnavatele a může být prospěšný pro stimulování místního a 
regionálního hospodářství.  

Komise pracuje spolu s aktéry z oboru turistiky na Agendě 21 pro udržitelné turistické 
aktivity. Kvůli konzistenci by proto mělo být jasně stanoveno, že prostředky EU budou 
použitelné jen na podporu projektů udržitelných turistických aktivit. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Richardem Seeberem

Pozměňovací návrh 79
Článek 49, písmeno a), bod iii)

iii) podporu turistických aktivit, iii) podporu udržitelných turistických aktivit 

Or. de

Odůvodnění

Mikropodnik, to je příliš úzká definice, která nadměrně omezuje prostor pro podporu. 
Zahrnutí malých podniků by umožnilo poskytovat podporu podnikům, které mají až 49 
zaměstnanců. Ve venkovských oblastech je podnik tohoto rozměru považován za podnik 
středně velikého zaměstnavatele a může být prospěšný pro stimulování místního a 
regionálního hospodářství. .  

Komise pracuje spolu s aktéry z oboru turistiky na Agendě 21 pro udržitelné turistické 
aktivity. Kvůli konzistenci by proto mělo být jasně stanoveno, že prostředky EU budou 
použitelné jen na podporu projektů udržitelných turistických aktivit. 
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Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 80
Článek 49, písmeno a), bod ii)

(ii) podporu zakládaní a rozvoje 
mikropodniků z hlediska podpory jejich 
podnikání a rozvoje hospodářské struktury, 

(ii) podporu zakládaní, převzetí a rozvoje 
mikropodniků z hlediska podpory jejich 
podnikání a rozvoje hospodářské struktury,

Or. fr

Odůvodnění

Podpora podnikání a posílení hospodářské struktury ve venkovských oblastech musí 
zahrnovat také možnost převzetí existujících mikropodniků, které zůstaly opuštěné, když osoby 
je provozující přestaly pracovat nebo odešly do důchodu. Obtíže spojené s převzetím podniků 
vedou k přerušení nabídky zboží a služeb, což je často pro obyvatelstvo jako celek škodlivé. 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Elspethou Attwoollovou

Pozměňovací návrh 81
Článek 49, písmeno b), bod i)

(i) základní služby pro hospodářství a 
obyvatelstvo venkova,

(i) základní služby pro hospodářství a 
obyvatelstvo venkova, včetně dopravy a 
infrastruktury na venkově, jako jsou cesty, 
životně důležité námořní linky, dodávka 
vody, odstranění odpadu a dodávka 
energie, které by měly být podporovány,

Or. en

Odůvodnění

Doprava v řídce obydlených venkovských oblastech, včetně na  životně důležitých trasách 
trajektů mezi ostrovy a pevninou, představuje základní službu a musí být v rámci programů 
rozvoje venkova subvencována. Bez konkurenceschopné infrastruktury nelze dosáhnout 
vyváženého regionálního rozvoje a rozvoje venkova.
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Pozměňovací návrh předložený poslancem  Stavrosem Arnaoutakisem

Pozměňovací návrh 82
Článek 49, bod d) 

(d) Opatření pro osvojování dovedností a 
oživení s ohledem na přípravu a 
uskutečňování strategie místního rozvoje.

(d) Opatření pro osvojování dovedností,  
oživení a organizační opatření na podporu 
činností uvedených pod písmeny a) a b) 
tohoto článku s ohledem na přípravu a 
uskutečňování strategie místního rozvoje.

Or. el

Odůvodnění

Podpora činností, které jsou typické pro hospodářství venkova a které zvyšují kvalitu života ve 
venkovských oblastech, napomáhá k šíření informovanosti o nejlepší praxi, vytváří příjmy 
z turistiky a odměňuje ty, kteří se na takových činnostech podíleli.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Lambertem van Nistelrooijem

Pozměňovací návrh 83
Článek 50, bod 1)

Příjemcem pomoci uvedeným v čl. 49 písm. 
a) bodě i) může být zemědělec, jeho nebo 
její partner nebo jedno z jejich dětí.

Příjemcem pomoci uvedeným v čl. 49 písm. 
a) bodě i) může být soukromý majitel půdy, 
zemědělec, jeho nebo její partner nebo jedno 
z jejich dětí.

Or. en

Odůvodnění

Tendence k pružnějšímu využívání zemědělské půdy a větší diverzitě hospodářství venkova 
znamená, že nejen zemědělci, ale také soukromí majitelé půdy by měli mít právo stát se 
příjemcem podpory. 
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Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 84
Článek 51

Podpora zakládání a rozvoje podniků Podpora zakládání, převzetí a rozvoje 
podniků

Or. fr

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 85
Článek 54

Podpora uvedená v čl. 49 písm. b) bodě i) 
pokrývá zavedení základních služeb 
týkajících se vesnice nebo skupin vesnic a 
související infrastruktury v malém měřítku.

Podpora uvedená v čl. 49 písm. b) bodě i) 
pokrývá zavedení základních služeb 
týkajících se vesnice nebo skupin vesnic a 
související infrastruktury v malém měřítku. 
Podle potřeb místní oblasti, místních 
obyvatel a osob aktivních v sociálně 
hospodářské sféře může mít tato podpora 
formu podpory pro zařízení péče o malé 
děti nebo staré lidi, subvencí na nájem 
bytu, podpor pro kulturní střediska a na 
zlepšení veřejné dopravy a infrastruktury,  

Or. fr

Odůvodnění

Dostupnost a nabídka základních služeb pro místní obyvatelstvo a osoby aktivní v sociálně 
hospodářské sféře jsou faktory, které činí venkovské oblasti více přitažlivými. 
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Stavrosem Arnaoutakisem

Pozměňovací návrh 86
Článek 58

Strategie místního rozvoje

Opatření uvedená v článku 49 se uplatňují 
přednostně prostřednictvím strategií 
místního rozvoje.

Strategie místního rozvoje

Opatření uvedená v článku 49 se uplatňují 
přednostně prostřednictvím strategií 
místního rozvoje za aktivní účasti místních 
orgánů ve všech stadiích. 

Or. el

Odůvodnění

Připomínka navrhovatelky k pozměňovacímu návrhu, kterou předložila k tomuto odstavci, tj. 
že ´zajištění aktivní účasti místních orgánů v EAFRD bude znamenat komplexnější a 
provázanější přístup k rozvoji mnohých venkovských oblastí´, je naprosto správná, ale 
vzhledem k tomu, že místní orgány jsou důkladně obeznámeny s problémy, konkrétní 
charakteristikou a přednostmi svých oblastí, je důležité, aby byly jejich představy a poznatky 
brány v úvahu také ve stadiu plánování.

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 87
Článek 60, písmeno a) 

(a) programy oblastí určené pro správně 
identifikovaná subregionální venkovská 
území;

(a) programy oblastí určené pro správně 
identifikovaná a vhodná subregionální 
venkovská území;

Or. fr

Odůvodnění

Na půdě založený přístup k rozvoji venkova musí být dále rozvíjen a musí umožnit zakládání 
vhodných, na půdě založených  rozvojových projektů.  Vhodnost dané oblasti musí být proto 
doložena existencí společných zájmů a územní soudržnosti. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Stavrosem Arnaoutakisem

Pozměňovací návrh 88
Článek 61, odstavec 1, písmeno b)
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(b) musí obsahovat buď skupinu oprávněnou 
pro iniciativy LEADER II, LEADER+ nebo 
LEADER, nebo být novou skupinou 
zastupující partnery z různých místních 
sociálně-ekonomických sektorů v příslušné 
oblasti. Na úrovni přijímání rozhodnutí 
ekonomických a sociálních partnerů 
zahrnuje zemědělská sdružení, venkovské 
ženy, mladé lidi a sdružení a musí tvořit 
alespoň 50 % místního partnerství;
;

(b) musí obsahovat buď skupinu oprávněnou 
pro iniciativy LEADER II, LEADER+ nebo 
LEADER, nebo – když taková skupina 
neexistuje - být novou skupinou zastupující
partnery z různých místních sociálně-
ekonomických sektorů v příslušné oblasti; 
v takovém případě musí nová skupina 
využívat zkušeností místních skupin, které 
uskutečňovaly iniciativy LEADER II a 
LEADER +. Na úrovni přijímání rozhodnutí 
ekonomických a sociálních partnerů zahrnuje 
zemědělská sdružení, venkovské ženy, mladé 
lidi a sdružení a musí tvořit alespoň 50 % 
místního partnerství;

Or. el

Odůvodnění

Využití zkušeností nabytých na úrovni místní skupiny má zásadní význam pro to, aby byly 
nové programy úspěšné.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Stavrosem Arnaoutakisem

Pozměňovací návrh 89
Článek 69, odstavec 1 

Národní venkovská síť Národní síť organizací pro venkov a 
venkovské oblasti 

1. Každý členský stát založí národní 
venkovskou síť shromažďující všechny 
organizace a správní orgány účastnící se 
rozvoje venkova. 

1. Každý členský stát založí neprodleně
národní venkovskou síť shromažďující s co 
nejširším zastoupením všechny organizace a 
správní orgány účastnící se rozvoje venkova. 

Or. el

Odůvodnění

Pojem ´venkov´ by neměl být vykládán restriktivním způsobem jen jako ´zemědělství´ a mělo 
by být jasně řečeno, že zahrnuje několik organizací v širším sektoru ´venkova´. Počet 
organizací a správních orgánů, které se v jednotlivých zemích podílejí na rozvoji venkova,  
může být velmi vysoký, což může navodit riziko neúčinné komunikace mezi nimi. Mohlo by být 
proto efektivnější, kdyby dotyčné strany jmenovaly určité organizace a správní orgány, aby je 
zastupovaly a aby se díky tomu dále zlepšila organizace informační činnosti.
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem

Pozměňovací návrh 90
Článek 70, odstavec 5 

(b) předchozí činnosti a vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Prostředky by měly být rozdělovány na základě konkrétní situace a potřeb, nikoli na základě 
předchozí činnosti

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 91
Článek 71, odstavec 3, první část písmene b) a (nový) 

(ba) 85% oprávněných veřejných výdajů 
v nejodlehlejších regionech a na malých 
ostrovech v Egejském moři. 

Or. pt

Odůvodnění

Míry příspěvku z fondu musí zůstat v nejodlehlejších regionech nezměněny.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 92
Článek 71, odstavec 3, druhá část, (b) a (nový)

(ba) 85% oprávněných veřejných výdajů 
v nejodlehlejších regionech a pro malé 
ostrovy v Egejském moři.

Or. pt

Odůvodnění

Míry příspěvku z fondu musí zůstat v nejodlehlejších regionech nezměněny..
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 93
Článek 71, odstavec 4

4. Nezávisle na limitech vymezených 
v odstavci 3 může být příspěvek fondu 
zvýšen o pět procent pro programy 
v nejodlehlejších regionech a pro menší
ostrovy v Egejském moři.

vypouští se

Or. pt

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy 90 a 91.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 94
Článek 72, odstavec 3, písmeno a)

(a) DPH, (a) návratná DPH,

Or. pt

Odůvodnění

Nenávratná DPH musí zůstat jako oprávněná.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 95
Článek 72, odstavec 3, písmeno c)

(c) nákup půdy, když náklady překračují 
10 % veškerých oprávněných výdajů na 
příslušné operace.

(c) nákup půdy, když náklady překračují 
10 % veškerých oprávněných výdajů na 
příslušné operace, s výjimkou případů 
operací na ochranu životního prostředí a 
pokud není v programech přijatých Komisí 
stanoven vyšší podíl.



PE 355.754v01-00 36/42 AM\561694CS.doc
Externí překlad

CS

Or. pt

Odůvodnění

Stávající podmínky, kterými se řídí oprávněnost nákupů půdy, musí zůstat nezměněny. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Jilianem Evansem a poslankyní Elizabethou 
Schroedterovou 

Pozměňovací návrh 96
Článek 76, úvodní část a písmeno a)

Pro každý program rozvoje venkova členský 
stát jmenuje:

Pro každý program rozvoje venkova členský 
stát v souladu se svou institucionální 
strukturou jmenuje:

(a) řídící orgán – veřejný nebo soukromý 
národní, regionální nebo místní orgán 
jmenovaný členským státem, nebo přímo 
členský stát, pokud vykonává tuto funkci –
pro řízení programu;

(a) řídící orgán – veřejný nebo soukromý 
národní, regionální nebo místní orgán 
jmenovaný členským státem v souladu se 
svou institucionální strukturou, nebo přímo 
členský stát, pokud vykonává tuto funkci –
pro řízení programu;

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo vzít v úvahu zásadu subsidiarity a skutečnost, že v některých členských 
státech je pravomoc k rozvoji venkova přenesena a že nepřísluší výhradně ústřední správě. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Stavrosem Arnaoutakisem

Pozměňovací návrh 97
Článek 77, odstavec 1, písmeno a)

(a) zajištění, aby operace byly voleny pro 
financování v souladu s kritérií použitelnými 
pro program rozvoje venkova a vyhovovaly 
po celé období jejich provádění platným 
pravidlům Společenství i vnitrostátním 
pravidlům a politikám Společenství;

(a) zajištění, aby operace byly voleny pro 
financování v souladu s kritérií použitelnými 
pro program rozvoje venkova a vyhovovaly 
po celé období jejich provádění platným 
pravidlům Společenství i vnitrostátním 
pravidlům a politikám Společenství; tato 
použitelná pravidla Společenství a 
vnitrostátní pravidla by neměla být 
nadměrně přísná nebo časově náročná a 
měla by umožňovat určitou míru pružnosti, 
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která nebude v rozporu s obecnými pokyny 
k politice EU;

Or. el

Odůvodnění

Jak navrhovatelka poukazuje, hodnotné projekty může brzdit nedostatečná pružnost a také 
časově náročné povinné postupy, a tomu by bylo třeba se vyhnout. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Stavrosem Arnaoutakisem

Pozměňovací návrh 98
Článek 80, odstavec 2, písmeno a)

(a) informuje potenciální příjemce, profesní 
organizace, hospodářské a sociální partnery, 
subjekty odpovědné za podporu 
rovnoprávnosti pohlaví a nevládní 
organizace zajímající se o možnosti 
nabídnuté programem a pravidla pro 
získávání přístupu k financování programu; 

(a) informuje místní orgány, potenciální 
příjemce, profesní organizace, hospodářské a 
sociální partnery, subjekty odpovědné za 
podporu rovnoprávnosti pohlaví a nevládní 
organizace zajímající se o možnosti 
nabídnuté programem a pravidla pro 
získávání přístupu k financování programu;  

Or. el

Odůvodnění

Informování místních orgánů od samého začátku usnadní i poskytování informací jiným 
skupinám uvedeným v tomto odstavci. 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bairbre de Brúnovou

Pozměňovací návrh 99
Článek 82, písmeno c)

(c) prověřuje výsledky uplatňování, zejména 
dosažení cílů stanovených pro každou 
prioritní osu a hodnocení uprostřed období;

(c) prověřuje výsledky uplatňování, zejména 
dosažení cílů stanovených pro každou 
prioritní osu a hodnocení uprostřed období, 
včetně příspěvku fondu na sociální 
integraci a nediskriminaci.

Or. en
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Odůvodnění

K záruce toho, že tato dalekosáhlá politika Společenství se odrazí v hodnoceních.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Jillianem Evansem a poslankyní Elisabethou 
Schroedterovou

Pozměňovací návrh 100
Článek 86

Výroční zpráva o pokroku Dvouletá zpráva o pokroku

1. Poprvé v roce 2008 a každý rok do 30. 
června pošle řídící orgán Komisi výroční 
zprávu o pokroku v uskutečňování
programu. Řídící orgán pošle poslední 
zprávu o pokroku v plnění programu Komisi 
nejpozději do 30. června 2016.

1. Poprvé v roce 2008 a do 30. června každé 
dva roky pošle řídící orgán Komisi 
dvouletou zprávu o pokroku 
v uskutečňování programu. Řídící orgán 
pošle poslední zprávu o pokroku v plnění 
programu Komisi nejpozději do 30. června 
2016.

2. Každá výroční zpráva o pokroku musí 
obsahovat následující prvky:

2. Každá dvouletá zpráva o pokroku musí 
obsahovat následující prvky:

Or. en

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bairbre de Brúnovou

Pozměňovací návrh 101
Článek 87, odstavec 1

Výroční posouzení programů Dvouleté posouzení programů

1. Každý rok při předložení výroční zprávy o 
pokroku prověří Komise a řídící orgán 
hlavní výsledky předcházejícího roku 
v souladu s postupy stanovenými po dohodě 
s příslušným členským státem a řídícím 
orgánem.

1. Každé dva roky při předložení dvouleté
zprávy o pokroku prověří Komise a řídící 
orgán hlavní výsledky předcházejícího roku 
v souladu s postupy stanovenými po dohodě 
s příslušným členským státem a řídícím 
orgánem.

Or. en
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Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 102
Článek 92, odstavec 2, písmeno c) a (nový)

(c)a úsilí  vynaloženého na spolupráci a 
výměnu zkušeností;

Or. fr

Odůvodnění

Spolupráce a inovativní přístup patří k významným aspektům iniciativy Leader a proto musí 
být brány v úvahu při jakémkoli hodnocení činnosti. 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bernadettou Bourzaiovou

Pozměňovací návrh 103
Článek 92, odstavec 2, písmeno d) a (nový)

(d)a schopnost inovovat;

Or. fr

Odůvodnění

Spolupráce a inovativní přístup patří k významným aspektům iniciativy Leader a proto musí 
být brány v úvahu při jakémkoli hodnocení činnosti. 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Bairbre de Brúnovou

Pozměňovací návrh 104
Článek 92, odstavec2, písmeno (e a) (nový)

(ea)  příspěvek k sociální integraci

Or. en

Odůvodnění

Při přidělování prostředků do rezerv Společenství  je třeba brát ohled na přínos prostředků 
pro posílení sociální integrace. 
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 105
Příloha 1, 26(3)

Míra podpory na zlepšení hospodářské 
hodnoty lesů

Míra podpory na zlepšení hospodářské 
hodnoty lesů

• 50 % – částky oprávněných investic do 
oblastí uvedených v čl. 34 písm. a) bodech 
i), ii) a iii) 

• 90 % – částky oprávněných investic do 
oblastí uvedených v čl. 34 písm. a) bodech 
i), ii) a iii)

• 40 % – částky oprávněných investic do 
jiných oblastí

• 80 % – částky oprávněných investic do 
jiných oblastí

• 75 % – částky oprávněných investic do 
nejodlehlejších regionů

• 100 % – částky oprávněných investic do 
nejodlehlejších regionů (oblastí 
uvedených v čl. 34 písm. a) bodu ia))

Or. pt

Odůvodnění

Současná úroveň podpory musí zůstat zachována. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 106
Příloha I, 27(3)

65 % – částky oprávněných investic do 
nejodlehlejších regionů a ostrovů 
v Egejském moři 

65 % – částky oprávněných investic do 
nejodlehlejších regionů a ostrovů 
v Egejském moři

75 % – částek oprávněných investic 
v malých a středních podnicích 
v nejodlehlejších regionech, které 
zpracovávají a prodávají zemědělské 
produkty odvozené v zásadě z místní 
produkce a které patří do sektorů 
stanovených v programech rozvoje venkova 

Or. pt

Odůvodnění

Úroveň podpory použitelné v nejodlehlejších regionech musí zůstat nezměněna. 
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 107
Příloha I, 35(3)

• Minimální platba za znevýhodnění – 25 
eur – na hektar zemědělsky využité půdy

• Minimální platba za znevýhodnění – 25 
eur – na hektar zemědělsky využité půdy

• Maximální platba za přírodní
znevýhodnění – 250 eur– na hektar 
zemědělsky využité půdy

• Maximální platba za znevýhodnění– 250 
eur– na hektar zemědělsky využité půdy

• Maximální platba za oblasti s jiným 
znevýhodněním – 150 eur – na hektar 
zemědělsky využité půdy

Or. pt

Odůvodnění

Částka maximální platby by se neměla mezi jednotlivými oblastmi lišit. 
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Emanuelem Jardim Fernandesem

Pozměňovací návrh 108
Příloha I, 40(4), 41(4) a 42(3)

Míra podpory na náklady na založení Míra podpory na náklady na založení

• 50 % – oprávněných nákladů v oblastech 
uvedených v čl. 34 písm. a) bodech i), ii) 
a iii)

• 90 % – oprávněných nákladů v oblastech 
uvedených v čl. 34 písm. a) bodech i), ii) 
a iii)

• 40 % – oprávněných nákladů v jiných 
oblastech

• 80 % – oprávněných nákladů v jiných 
oblastech

• 75 % – oprávněných nákladů 
v nejodlehlejších regionech

• 100 % – oprávněných nákladů 
v nejodlehlejších regionech (oblastech 
uvedených v čl. 34 písm. a) bodě ia))

Or. pt

Odůvodnění

Stávající úrovně podpory by měly zůstat nezměněny.
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