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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 18
Příloha odst. 1 pododstavec 2 odrážka 4

– doprovázet provádění nové, tržně 
orientované společné zemědělské politiky 
a potřebné restrukturalizace, kterou si 
vyžádá ve starých i nových členských 
státech.

– doprovázet provádění nové, tržně 
orientované společné zemědělské politiky 
a potřebné restrukturalizace, kterou si 
vyžádá ve starých i nových členských 
státech, a rovněž zohlednění očekávání 
spotřebitelů ve smyslu zdraví, bezpečnosti a 
kvality.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 19
Příloha odst. 2.1 název

Společná zemědělská politika a rozvoj Rozvoj venkova v rámci společné 
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venkova zemědělské politiky

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 20
Příloha odst. 2.1 pododstavec 1

Zemědělství je nadále největším uživatelem 
venkovské půdy a také klíčovým prvkem 
určujícím kvalitu krajiny a životního 
prostředí. Společná zemědělská politika a 
rozvoj venkova získaly na důležitosti a 
významu s nedávným rozšířením Evropské 
unie.

Zemědělství je nadále největším uživatelem 
venkovské půdy a také klíčovým prvkem 
určujícím kvalitu krajiny a životního 
prostředí. První pilíř, společná zemědělská 
politika a rozvoj venkova získaly na 
důležitosti a významu s nedávným 
rozšířením Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai a Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 21
Příloha odst. 2.1 pododstavec 2

Bez dvou pilířů společné zemědělské 
politiky, tržní politiky a rozvoje venkova, 
by mnoho venkovských oblastí v Evropě 
čelilo rostoucím problémům v oblasti 
hospodářské, sociální a životního prostředí. 
Evropský zemědělský model odráží 
mnohostrannou úlohu zemědělství, pokud 
jde o bohatost a rozmanitost krajiny, 
potravinářských výrobků a kulturního 
a přírodního dědictví.

Bez dvou pilířů společné zemědělské 
politiky, tržní politiky a rozvoje venkova, 
by mnoho venkovských oblastí v Evropě 
čelilo rostoucím problémům v oblasti 
hospodářské, sociální a životního prostředí. 
Evropský zemědělský model odráží 
mnohostrannou úlohu zemědělství, pokud 
jde o bohatost a rozmanitost krajiny, 
potravinářských výrobků a kulturního 
a přírodního dědictví, a přizpůsobuje se také 
novým požadavkům společnosti: kvalitní 
výrobky, bezpečnost potravin, ekologická 
turistika, zhodnocení přírodního dědictví, 
alternativní energie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 22
Příloha oddíl 2.2

Reformy společné zemědělské politiky 
v letech 2003 a 2004 představují velký krok 
kupředu směrem ke zlepšení 
konkurenceschopnosti a udržitelného 
rozvoje zemědělské činnosti v EU a 
připravují rámec pro budoucí reformy. 
Postupné reformy zvýšily 
konkurenceschopnost evropského 
zemědělství snížením záruk cenové podpory. 
Zavedení přímých plateb nezávislých na 
produkci podněcuje zemědělce, aby 
reagovali na tržní signály generované 
poptávkou spotřebitelů, nikoli pobídkami 
politik, které souvisí s množstvím. Zahrnutí 
norem týkajících se životního prostředí, 
bezpečnosti potravin, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat do podmíněnosti 
posiluje důvěru spotřebitelů a zvyšuje 
environmentální udržitelnost zemědělství.

Reformy společné zemědělské politiky 
v letech 2003 a 2004 představují velký krok 
kupředu směrem ke zlepšení regionální a 
místní konkurenceschopnosti a udržitelného 
rozvoje zemědělské činnosti v EU a 
připravují rámec pro budoucí reformy. 
Postupné reformy zvýšily 
konkurenceschopnost evropského 
zemědělství snížením záruk cenové podpory. 
Zavedení přímých plateb nezávislých na 
produkci podněcuje zemědělce, aby 
reagovali na tržní signály generované 
poptávkou spotřebitelů, nikoli pobídkami 
politik, které souvisí s množstvím. Zahrnutí 
norem týkajících se životního prostředí, 
bezpečnosti potravin, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat do podmíněnosti 
posiluje důvěru spotřebitelů a zvyšuje 
environmentální udržitelnost zemědělství.

Or. en

Odůvodnění

Reformy společné zemědělské politiky by měly podpořit nejen celkovou evropskou 
konkurenceschopnost, ale zvláště by měly posílit regionální a místní konkurenceschopnost a 
obnovit rovnováhu mezi méně a více vyvinutými oblastmi EU.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 23
Příloha odst. 2.2

Reformy společné zemědělské politiky 
v letech 2003 a 2004 představují velký krok 
kupředu směrem ke zlepšení 
konkurenceschopnosti a udržitelného 
rozvoje zemědělské činnosti v EU a 
připravují rámec pro budoucí reformy. 
Postupné reformy zvýšily 

Reformy společné zemědělské politiky 
v letech 2003 a 2004 představují velký krok 
kupředu směrem ke zlepšení 
konkurenceschopnosti a udržitelného 
rozvoje zemědělské činnosti v EU a 
připravují rámec pro budoucí reformy. 
Postupné reformy zvýšily 
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konkurenceschopnost evropského 
zemědělství snížením záruk cenové podpory. 
Zavedení přímých plateb nezávislých na 
produkci podněcuje zemědělce, aby 
reagovali na tržní signály generované 
poptávkou spotřebitelů, nikoli pobídkami 
politik, které souvisí s množstvím. Zahrnutí 
norem týkajících se životního prostředí, 
bezpečnosti potravin, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat do podmíněnosti 
posiluje důvěru spotřebitelů a zvyšuje 
environmentální udržitelnost zemědělství.

konkurenceschopnost evropského 
zemědělství snížením záruk cenové podpory. 
Zavedení přímých plateb nezávislých na 
produkci podněcuje zemědělce, aby 
reagovali na tržní signály generované 
poptávkou spotřebitelů, nikoli pobídkami 
politik, které souvisí s množstvím. Na jiné 
úrovni, a v souladu s článkem 299 odst. 2 
Smlouvy o ES, je zvláštní pomoc 
poskytnuta nejvzdálenějším regionům, 
které podléhají specifickým omezením, 
přičemž tato pomoc musí být zachována. 
Zahrnutí norem týkajících se životního 
prostředí, bezpečnosti potravin, zdraví 
a dobrých životních podmínek zvířat do 
podmíněnosti posiluje důvěru spotřebitelů 
a zvyšuje environmentální udržitelnost 
zemědělství.

Or. pt

Odůvodnění

Podle článku 299 odst. 2 Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 24
Příloha odst. 2.2

Reformy společné zemědělské politiky 
v letech 2003 a 2004 představují velký krok 
kupředu směrem ke zlepšení 
konkurenceschopnosti a udržitelného 
rozvoje zemědělské činnosti v EU a 
připravují rámec pro budoucí reformy. 
Postupné reformy zvýšily 
konkurenceschopnost evropského 
zemědělství snížením záruk cenové podpory. 
Zavedení přímých plateb nezávislých na 
produkci podněcuje zemědělce, aby 
reagovali na tržní signály generované 
poptávkou spotřebitelů, nikoli pobídkami 
politik, které souvisí s množstvím. Zahrnutí 
norem týkajících se životního prostředí, 
bezpečnosti potravin, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat do podmíněnosti 

Reformy společné zemědělské politiky 
v letech 2003 a 2004 představují velký krok 
kupředu směrem ke zlepšení 
konkurenceschopnosti a udržitelného 
rozvoje zemědělské činnosti v EU a 
připravují rámec pro budoucí reformy. 
Postupné reformy zvýšily 
konkurenceschopnost evropského 
zemědělství snížením záruk cenové podpory. 
Zavedení přímých plateb nezávislých na 
produkci podněcuje zemědělce, aby 
reagovali na tržní signály generované 
poptávkou spotřebitelů, nikoli pobídkami 
politik, které souvisí s množstvím. Zahrnutí 
norem týkajících se životního prostředí, 
bezpečnosti potravin, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat do podmíněnosti 
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posiluje důvěru spotřebitelů a zvyšuje 
environmentální udržitelnost zemědělství.

posiluje důvěru spotřebitelů a zvyšuje 
environmentální udržitelnost zemědělství.
Zemědělství má funkci hospodářskou, 
environmentální, územní a společenskou.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 25
Příloha odst.. 2.4 pododstavec 1

Venkovské oblasti charakterizuje značná 
rozmanitost poloh – od odlehlých 
venkovských oblastí trpících vylidňováním a 
úpadkem po příměstské oblasti pod 
rostoucím tlakem městských center.

Venkovské oblasti charakterizuje značná 
rozmanitost poloh – od odlehlých 
venkovských oblastí trpících vylidňováním a 
úpadkem po příměstské oblasti pod 
rostoucím tlakem městských center a po 
nejvzdálenější regiony se specifickými a 
trvalými omezeními způsobenými jejich 
malou rozlohou, vzdáleností od evropského 
kontinentu či jejich roztříštěností.

Or. pt

Odůvodnění

Podle článku 299 odst. 2 Smlouvy o ES. V návaznosti na obnovení lisabonské strategie.

Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai a Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 26
Příloha odst.. 2.4 pododstavec 1

Venkovské oblasti charakterizuje značná 
rozmanitost poloh – od odlehlých 
venkovských oblastí trpících vylidňováním a 
úpadkem po příměstské oblasti pod 
rostoucím tlakem městských center.

Venkovské oblasti charakterizuje značná 
rozmanitost poloh – od odlehlých 
venkovských oblastí trpících vylidňováním a 
úpadkem po příměstské oblasti pod 
rostoucím tlakem městských center, což 
zahrnuje rozdílné strategie rozvoje 
venkova.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 27
Příloha odst.. 2.4 pododstavec 2

Podle definice OECD založené na hustotě 
obyvatel představují v zemích EU-25 
venkovské regiony 92 % území. Navíc 19 % 
obyvatel žije v převážně venkovských 
regionech a 37 % žije ve výrazně 
venkovských regionech. Tyto regiony 
v zemích EU-25 vytváří 45 % hrubé přidané 
hodnoty a poskytují 53 % pracovních míst, 
ale ve srovnání s nevenkovskými oblastmi 
mají tendenci zaostávat v mnoha sociálně 
ekonomických ukazatelích, včetně 
strukturálních ukazatelů. Ve venkovských 
oblastech je přibližně o třetinu nižší příjem 
na obyvatele, nižší míra zaměstnanosti žen, 
odvětví služeb je méně rozvinuté, vyšší 
úrovně vzdělání jsou obecně méně 
zastoupeny a menší podíl domácností má 
přístup k širokopásmovému internetu. 
V některých venkovských regionech činí 
velké problémy odlehlost a okrajovost. Tyto 
nevýhody mají tendenci nabývat ještě více 
na významu v převážně venkovských 
regionech, ačkoliv se celkový obraz na 
úrovni EU může mezi členskými státy 
značně lišit. Nedostatek příležitostí, 
kontaktů a infrastruktury pro odbornou 
přípravu je ve venkovských oblastech 
velkým problémem žen a mladých lidí.

Podle definice OECD založené na hustotě 
obyvatel představují v zemích EU-25 
venkovské regiony 92 % území. Navíc 19 % 
obyvatel žije v převážně venkovských 
regionech a 37 % žije ve výrazně 
venkovských regionech. Tyto regiony 
v zemích EU-25 vytváří 45 % hrubé přidané 
hodnoty a poskytují 53 % pracovních míst, 
ale ve srovnání s nevenkovskými oblastmi 
mají tendenci zaostávat v mnoha sociálně 
ekonomických ukazatelích, včetně 
strukturálních ukazatelů. Ve venkovských 
oblastech je přibližně o třetinu nižší příjem 
na obyvatele, nižší míra zaměstnanosti žen, 
odvětví služeb je méně rozvinuté, vyšší 
úrovně vzdělání jsou obecně méně 
zastoupeny a menší podíl domácností má 
přístup k širokopásmovému internetu. 
V některých venkovských regionech činí 
velké problémy odlehlost a okrajovost. Tyto 
nevýhody mají tendenci nabývat ještě více 
na významu v převážně venkovských 
regionech a v nejvzdálenějších regionech, 
kde se zemědělské podniky vyznačují svou 
izolací, omezenou velikostí a nízkou 
diverzifikací výroby a potýkají se 
s obtížnými klimatickými podmínkami.
Nedostatek příležitostí, kontaktů a 
infrastruktury pro odbornou přípravu je 
ve venkovských oblastech velkým 
problémem žen a mladých lidí.

Or. pt

Odůvodnění

Podle článku 299 odst. 2 Smlouvy o ES. V návaznosti na obnovení lisabonské strategie.
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Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 28
Příloha odst. 2.4 pododstavec 6a (nový)

Je třeba také zdůraznit důležitost řemesel ve 
venkovském prostředí. Řemesla zahrnují 
všechny oblasti činnosti: stavebnictví, 
potravinářství, dopravu, textilní výrobu. 
Umožňuje vytvářet pracovní místa, 
vzdělávat mladé prostřednictvím učení, 
předávat tradiční dovednosti a vytvořit 
sociální vazbu v nejvzdálenějších oblastech.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 29
Příloha odst. 2.4 pododstavec 7

Odvětví zemědělství a potravinářství musí 
využít příležitostí, které nabízí nové 
přístupy, technologie a inovace, aby dostála 
vyvíjející se tržní poptávce v Evropě i na 
celém světě. Především investice do 
klíčových zdrojů lidského kapitálu umožní 
venkovským oblastem a 
zemědělskopotravinářskému odvětví směle 
hledět do budoucnosti.

Odvětví zemědělství a potravinářství musí 
využít příležitostí, které nabízí nové 
přístupy, technologie a inovace, aby dostála 
vyvíjející se tržní poptávce v Evropě i na 
celém světě. Především investice do 
klíčových zdrojů lidského kapitálu 
prostřednictvím celoživotního vzdělávání a 
přizpůsobení se novým konkurenčním 
tlakům umožní venkovským oblastem a 
zemědělskopotravinářskému odvětví směle 
hledět do budoucnosti.

Or. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se předkládá v návaznosti na obnovení lisabonské strategie 
v únoru 2005.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 30
Příloha odst. 2.4 pododstavec 8a (nový)
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Aby se staly venkovské oblasti atraktivními 
centry činnosti, je třeba také zlepšit jejich 
atraktivitu bydlení. Mezi evropskými 
obyvateli existuje silná touha žít na 
venkově, často se však střetává s výrazným 
a omezujícím nedostatkem služeb zásadních 
pro obyvatelstvo a vybavení, který často lidi 
odrazuje od usazení se na venkově. 

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski a 
Sylwester Chruszcz

Pozměňovací návrh 31
Příloha oddíl 3.1 pokyn odst. 1

Evropské zemědělství, lesnictví a 
zemědělskopotravinářské odvětví mají velký 
potenciál dále vyvíjet kvalitní produkty 
s přidanou hodnotou, které uspokojí 
rozmanitou a rostoucí poptávku evropských 
spotřebitelů a světových trhů.

Evropské zemědělství, lesnictví a 
zemědělskopotravinářské odvětví mají velký 
potenciál dále vyvíjet kvalitní produkty 
s přidanou hodnotou, které uspokojí 
rozmanitou a rostoucí poptávku evropských 
spotřebitelů a světových trhů, včetně silného 
zájmů spotřebitelů o lepší sledovatelnost 
produktů od zemědělce až po prodejce.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k nedávným potravinovým aférám, jako BSE či slintavka a kulhavka ovcí, které 
vážně ohrozily důvěru spotřebitelů ve společnou zemědělskou politiku, by měly prostředky 
vyčleněné na osu 1 strategických pokynů Společenství pro rozvoj venkova pro programové 
období 2007–2013 také přispět k oslovení zájmů spotřebitelů o kvalitu jídla vyrobeného 
v členských státech EU a dodávaného na jejich trh.

Pozměňovací návrh, který předložili Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski a 
Sylwester Chruszcz

Pozměňovací návrh 32
Příloha oddíl 3.1 pokyn odst. 2

Prostředky vyčleněné na osu 1 by měly Prostředky vyčleněné na osu 1 by měly 
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přispět k silnému a dynamickému 
zemědělskopotravinářskému odvětví 
Evropy, a to tak, že se zaměří na priority 
přenosu znalostí a inovací v potravinovém 
řetězci a na prioritní odvětví, pokud jde o 
investice do fyzického a lidského kapitálu.

přispět k silnému a dynamickému 
zemědělskému a lesnickému odvětví, a to 
tak, že se zaměří na dvě priority přenosu 
podnětných znalostí, inovace a integrace
v potravinovém a palivovém řetězci a
investice do fyzického a lidského kapitálu, 
včetně prosazování využívání informačních 
a komunikačních technologií (ICT) a 
náležité odborné přípravy.

Or. en

Odůvodnění

Prosazování využívání informačních a komunikačních technologií musí jít ruku v ruce 
s odbornou přípravou lidského kapitálu ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 33
Příloha odst. 3.1 pokyn pododstavec 2

Prostředky vyčleněné na osu 1 by měly 
přispět k silnému a dynamickému 
zemědělskopotravinářskému odvětví
Evropy, a to tak, že se zaměří na priority 
přenosu znalostí a inovací v potravinovém 
řetězci a na prioritní odvětví, pokud jde o 
investice do fyzického a lidského kapitálu.

Prostředky vyčleněné na osu 1 by měly 
přispět k silnému a dynamickému 
zemědělskému a lesnickému odvětví 
v rámci povzbuzení k inovacím a začlenění 
do potravinového řetězce a do palivového 
řetězce, ale také k investicím do fyzického a 
lidského kapitálu. 

Or. pt

Odůvodnění

Termín „zemědělskopotravinářské odvětví“ je omezující, proto by se mělo odkazovat na 
zemědělské a lesnické odvětví.

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 34
Příloha odst.. 3.1 pokyn pododstavec 2
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Prostředky vyčleněné na osu 1 by měly
přispět k silnému a dynamickému 
zemědělskopotravinářskému odvětví 
Evropy, a to tak, že se zaměří na priority 
přenosu znalostí a inovací v potravinovém 
řetězci a na prioritní odvětví, pokud jde o
investice do fyzického a lidského kapitálu.

Prostředky vyčleněné na osu 1 by měly 
přispět k zavedení zemědělského a 
lesnického odvětví, která by byla silná, 
dynamická a životaschopná, a to tak, že se 
zaměří na dvě priority prosazování inovací a 
sjednocování v rámci potravinového a 
palivového řetězce a investice do fyzického 
a lidského kapitálu, včetně používání 
informačních a komunikačních 
technologií.

Or. el

Odůvodnění

Pozměňovací návrh paní zpravodajky je opravdu na místě, stejně tak je vhodné zmínit cíl 
zavedení životaschopného zemědělského a lesnického odvětví, do kterých by měly směřovat 
prostředky vyčleněné na osu 1.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 35
Příloha odst. 3.1 pokyn pododstavec 2

Prostředky vyčleněné na osu 1 by měly 
přispět k silnému a dynamickému 
zemědělskopotravinářskému odvětví 
Evropy, a to tak, že se zaměří na priority 
přenosu znalostí a inovací v potravinovém 
řetězci a na prioritní odvětví, pokud jde o 
investice do fyzického a lidského kapitálu.

Prostředky vyčleněné na osu 1 by měly 
přispět k silným, dynamickým a 
modernizovaným zemědělským a lesnickým 
podnikům a zemědělskopotravinářskému 
odvětví Evropy, a to tak, že se zaměří na 
priority přenosu znalostí a inovací 
v potravinovém řetězci a na prioritní 
odvětví, pokud jde o investice do fyzického 
a lidského kapitálu.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 36
Příloha oddíl. 3.1 pododstavec 1 odrážka 2

– zlepšení integrace 
v zemědělskopotravinářském řetězci. 
Evropský potravinářský průmysl je jedním 

– zlepšení integrace 
v zemědělskopotravinářském řetězci. 
Evropský potravinářský průmysl je jedním 
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z nejvíce konkurenceschopných 
a inovačních na světě, ale čelí rostoucí 
celosvětové konkurenci. Zde má 
hospodářství venkova značný prostor pro 
tvorbu nových produktů a jejich uvádění na 
trh, pro udržení větší hodnoty ve 
venkovských oblastech prostřednictvím 
programů na podporu kvality a pro zvýšení 
profilu evropských produktů v zahraničí. 
Využití poradenství a podpory pro splnění 
norem Společenství tomuto integračnímu 
procesu pomůže. Tržně orientované 
zemědělství pomůže dále sjednotit pozici 
evropského zemědělskopotravinářského 
odvětví jakožto významného zaměstnavatele 
a zdroje hospodářského růstu;

z nejvíce konkurenceschopných 
a inovačních na světě, ale čelí rostoucí 
celosvětové konkurenci. Zde má 
hospodářství venkova značný prostor pro 
tvorbu nových produktů a jejich uvádění na 
trh, pro udržení větší hodnoty ve 
venkovských oblastech prostřednictvím 
programů na podporu kvality a pro zvýšení 
profilu evropských produktů v zahraničí. 
Měly by být prosazovány zejména místní a 
regionální produkty. Využití poradenství a 
podpory pro splnění norem Společenství 
tomuto integračnímu procesu pomůže. Tržně 
orientované zemědělství pomůže dále 
sjednotit pozici evropského 
zemědělskopotravinářského odvětví jakožto 
významného zaměstnavatele a zdroje 
hospodářského růstu;

Or. en

Odůvodnění

Máme-li prosazovat živé a udržitelné hospodářství venkova, měly by se na zakládání tohoto 
hospodářství podílet podniky na místní a regionální úrovni. Místo abychom kladli překážky 
místním produktům a podnikům malého rozsahu, měli bychom podporovat mikropodniky, 
neboť právě jejich síť podporuje venkovská společenství.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 37
Příloha odst. 3.1 pododstavec 1 odrážka 2

– zlepšení integrace 
v zemědělskopotravinářském řetězci. 
Evropský potravinářský průmysl je jedním 
z nejvíce konkurenceschopných 
a inovačních na světě, ale čelí rostoucí 
celosvětové konkurenci. Zde má 
hospodářství venkova značný prostor pro 
tvorbu nových produktů a jejich uvádění na 
trh, pro udržení větší hodnoty ve 
venkovských oblastech prostřednictvím 
programů na podporu kvality a pro zvýšení 
profilu evropských produktů v zahraničí. 

– přizpůsobení nabídky poptávce a zlepšení 
integrace v zemědělskopotravinářském 
řetězci. Evropský potravinářský průmysl je 
jedním z nejvíce konkurenceschopných 
a inovačních na světě, ale čelí rostoucí 
celosvětové konkurenci. Zde má 
hospodářství venkova značný prostor pro 
tvorbu nových produktů a jejich uvádění na 
trh, pro udržení větší hodnoty ve 
venkovských oblastech prostřednictvím 
programů na podporu kvality a pro zvýšení 
profilu evropských produktů v zahraničí. 



PE 365.127v01-00 12/49 AM\592585CS.doc
Externí překlad

CS

Využití poradenství a podpory pro splnění
norem Společenství tomuto integračnímu 
procesu pomůže. Tržně orientované 
zemědělství pomůže dále sjednotit pozici 
evropského zemědělskopotravinářského 
odvětví jakožto významného zaměstnavatele 
a zdroje hospodářského růstu;

Využití poradenství a podpory pro splnění 
norem Společenství tomuto integračnímu 
procesu pomůže. Tržně orientované 
zemědělství pomůže dále sjednotit pozici 
evropského zemědělskopotravinářského 
odvětví jakožto významného zaměstnavatele 
a zdroje hospodářského růstu;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 38
Příloha oddíl 3.1 pododstavec 1 odrážka 4

– podporu dynamického podnikání. Nedávné 
reformy vytvořily pro evropské zemědělství 
tržně orientované prostředí. Tím se 
zemědělským podnikům otevírají nové 
příležitosti. Avšak využití tohoto 
hospodářského potenciálu bude záležet na 
rozvoji strategických a organizačních 
dovedností;

– podporu dynamického podnikání. Nedávné 
reformy vytvořily pro evropské zemědělství 
tržně orientované prostředí. Tím se 
zemědělským podnikům otevírají nové 
příležitosti. Avšak využití tohoto 
hospodářského potenciálu bude záležet na 
rozvoji strategických, podnikatelských, 
marketingových a organizačních 
dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 39
Příloha odst. 3.1 pododstavec 1 odrážka 4

– podporu dynamického podnikání. Nedávné 
reformy vytvořily pro evropské zemědělství 
tržně orientované prostředí. Tím se 
zemědělským podnikům otevírají nové 
příležitosti. Avšak využití tohoto 
hospodářského potenciálu bude záležet na 
rozvoji strategických a organizačních 
dovedností;

– podporu dynamického podnikání. Nedávné 
reformy vytvořily pro evropské zemědělství 
tržně orientované prostředí. Tím se 
zemědělským podnikům otevírají nové 
příležitosti. Avšak využití tohoto 
hospodářského potenciálu bude záležet na 
rozvoji strategických a organizačních 
dovedností a nových politik veřejných 
investic;

Or. pt
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Odůvodnění

Opravdové zlepšení konkurenceschopnosti v zemědělském odvětví vyžaduje jeho 
restrukturalizaci na základě významných veřejných investic, které uplatňují přizpůsobení 
výrobních modelů a zvláštních regionálních charakteristik.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 40
Příloha odst. 3.1 pododstavec 1 odrážka 5

– rozvoj nových odbytišť pro zemědělské a 
lesnické produkty. Nová odbytiště mohou 
nabídnout vyšší přidanou hodnotu. Podpora 
investic a odborné přípravy v oblasti 
nepotravinářské výroby v rámci rozvoje 
venkova může doplňovat opatření přijatá 
v rámci prvního pilíře, a to vytvářením 
nových, inovačních odbytišť pro výrobu 
nebo napomáháním vývoji obnovitelných 
energetických materiálů a biologických paliv 
a rozvoji zpracovatelských kapacit;

– rozvoj nových odbytišť pro zemědělské a 
lesnické produkty. Nová odbytiště mohou 
nabídnout vyšší přidanou hodnotu. Podpora 
investic a odborné přípravy v oblasti 
nepotravinářské výroby v rámci rozvoje 
venkova může doplňovat opatření přijatá 
v rámci prvního pilíře, a to vytvářením 
nových, inovačních odbytišť pro výrobu 
nebo napomáháním vývoji obnovitelných 
energetických materiálů a biologických 
paliv, a to zejména těch, které využívají 
biomasu nebo přírodní složky jako cukr, a 
rozvoji zpracovatelských kapacit; úspěchy 
dosažené v oblasti životního prostředí 
mohou rovněž vést ke zvýšení účinnosti 
výroby a k situaci výhodné pro všechny;

Or. pt

Odůvodnění

Opravdové zlepšení konkurenceschopnosti v zemědělském odvětví vyžaduje jeho 
restrukturalizaci na základě významných veřejných investic, které uplatňují přizpůsobení 
výrobních modelů a zvláštních regionálních charakteristik.

Pozměňovací návrh, který předložili Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski a 
Sylwester Chruszcz

Pozměňovací návrh 41
Příloha oddíl 3.1 pododstavec 1 odrážka 5

– rozvoj nových odbytišť pro zemědělské a 
lesnické produkty. Nová odbytiště mohou 

– podporu výzkumu, investic a odborné 
přípravy v rámci rozvoje a používání 
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nabídnout vyšší přidanou hodnotu. Podpora 
investic a odborné přípravy v oblasti 
nepotravinářské výroby v rámci rozvoje 
venkova může doplňovat opatření přijatá 
v rámci prvního pilíře, a to vytvářením 
nových, inovačních odbytišť pro výrobu 
nebo napomáháním vývoji obnovitelných 
energetických materiálů a biologických paliv 
a rozvoji zpracovatelských kapacit;

nových produktů, procesů a technologií 
spořících energii. Tato podpora může 
doplňovat opatření přijatá v rámci prvního 
pilíře, a to napomáháním vývoji 
inovativních postupů výroby nebo 
například obnovitelných energetických
materiálů a biologických paliv a rozvoji 
zpracovatelských kapacit;

Or. en

Odůvodnění

Veškerá podpora v rámci vývoje nových odbytišť pro zemědělské a lesnické produkty by se 
také měla zaměřit na zavedení postupů a technologií výroby spořících energii.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 42
Příloha odst. 3.1 pododstavec 1 odrážka 5

– rozvoj nových odbytišť pro zemědělské a 
lesnické produkty. Nová odbytiště mohou 
nabídnout vyšší přidanou hodnotu. Podpora 
investic a odborné přípravy v oblasti 
nepotravinářské výroby v rámci rozvoje 
venkova může doplňovat opatření přijatá 
v rámci prvního pilíře, a to vytvářením 
nových, inovačních odbytišť pro výrobu 
nebo napomáháním vývoji obnovitelných 
energetických materiálů a biologických paliv 
a rozvoji zpracovatelských kapacit;

– rozvoj nových odbytišť pro zemědělské 
produkty a dřevařské odvětví. Nová 
odbytiště mohou nabídnout vyšší přidanou 
hodnotu. Podpora investic a odborné 
přípravy v oblasti nepotravinářské výroby
v rámci rozvoje venkova může doplňovat 
opatření přijatá v rámci prvního pilíře, a to 
vytvářením nových, inovačních odbytišť pro 
výrobu, využitím odpadu nebo 
napomáháním vývoji obnovitelných 
energetických materiálů a biologických paliv 
a rozvoji zpracovatelských kapacit;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 43
Příloha odst. 3.1 pododstavec 1 odrážka 6

– zlepšování ochrany životního prostředí 
v zemědělských podnicích a lesnictví. 

– zlepšování ochrany životního prostředí 
v zemědělských podnicích a dřevařském 
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Dlouhodobá udržitelnost bude záviset na 
schopnosti produkovat produkty, které 
spotřebitelé chtějí kupovat, při dosahování 
vysokých standardů ochrany životního 
prostředí. Investice do zlepšování ochrany 
životního prostředí mohou rovněž vést ke 
zvýšení účinnosti výroby, a jsou tedy 
všeobecně prospěšné;

odvětví. Dlouhodobá udržitelnost bude 
záviset na schopnosti produkovat produkty, 
které spotřebitelé chtějí kupovat, při 
dosahování vysokých standardů ochrany 
životního prostředí. Investice do zlepšování 
ochrany životního prostředí mohou rovněž 
vést ke zvýšení účinnosti výroby, a jsou tedy 
všeobecně prospěšné;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 44
Příloha odst. 3.1 pododstavec 1 odrážka 7

– restrukturalizaci zemědělství. Rozvoj 
venkova je klíčovým nástrojem 
restrukturalizace, zejména v nových 
členských státech. Rozšířením se změnila 
mapa zemědělství. Úspěšné přizpůsobení 
zemědělství může být klíčem ke zlepšení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
odvětví zemědělství, pokud jde o ochranu 
životního prostředí, a také k posílení růstu a 
zaměstnanosti v souvisejících oblastech 
hospodářství. Všechny členské státy by měly 
podporovat přípravu změn v zemědělství 
v souvislosti s restrukturalizací a vyvinout 
aktivní přístup k odborné přípravě a 
rekvalifikaci zemědělců, a to zejména 
s ohledem na přenositelné dovednosti.

– restrukturalizaci zemědělství. Rozvoj 
venkova je klíčovým nástrojem 
restrukturalizace, zejména v nových 
členských státech. Rozšířením se změnila 
mapa zemědělství. Úspěšné přizpůsobení 
zemědělství může být klíčem ke zlepšení 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
odvětví zemědělství, pokud jde o ochranu 
životního prostředí, a také k posílení růstu a 
zaměstnanosti v souvisejících oblastech 
hospodářství. Všechny členské státy by měly 
podporovat přípravu změn v zemědělství 
v souvislosti s restrukturalizací, zohlednit 
přitom zvláštní charakteristiky každého 
regionu a vyvinout aktivní přístup k odborné 
přípravě a rekvalifikaci zemědělců, a to 
zejména s ohledem na přenositelné 
dovednosti.

Or. pt

Odůvodnění

Opravdové zlepšení konkurenceschopnosti v zemědělském odvětví vyžaduje jeho 
restrukturalizaci na základě významných veřejných investic, které uplatňují přizpůsobení 
výrobních modelů a zvláštních regionálních charakteristik.
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Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith a Gisela 
Kallenbach

Pozměňovací návrh 45
Příloha oddíl 3.1 pododstavec 1 odrážka 7a (nová)

– podporu místních iniciativ, jako místní 
zemědělské trhy a programy místního 
zásobování kvalitními výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 46
Příloha odst. 3.1 pododstavec 1 odrážka 7a (nová)

– lepší zajištění střídání generací. Zaručení 
střídání generací je nezbytné pro udržení 
této činnosti v členských státech. Evropská 
unie by měla co nejvíce omezit 
administrativní překážky, které v minulosti 
mladým zabraňovaly v přístupu k podpoře v 
rámci rozvoje venkova. Střídání generací 
musí být prioritním cílem všech os rozvoje 
venkova.

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise nebere dostatečně v potaz potřebu lepšího zajištění střídání generací v rámci 
zemědělského odvětví.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 47
Příloha odst. 3.1 pododstavec 2

K rozšíření generační obnovy zemědělství je 
třeba zvážit kombinace opatření dostupných 
v rámci osy 1 a přizpůsobených potřebám 
mladých zemědělců.

– střídání generací. K rozšíření generační 
obnovy zemědělství je třeba zvážit 
kombinace opatření dostupných v rámci osy 
1 a přizpůsobených potřebám mladých 
zemědělců, jako především pomoc při 
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zřizování a předávání podniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 48
Příloha odst. 3.2 pokyn

Za účelem ochrany a rozšiřování přírodních 
zdrojů a krajin EU ve venkovských 
oblastech by prostředky vyčleněné na osu 2 
měly přispět ke třem prioritním oblastem na 
úrovni EU: biologické rozmanitosti a 
zachování systémů zemědělství a lesnictví 
s vysokou přírodní hodnotou, ochraně vody
a změnám klimatu. Opatření dostupná 
v rámci osy 2 je třeba použít na integraci 
těchto cílů v oblasti životního prostředí 
a přispět tak k realizaci zemědělské a 
lesnické sítě Natura 2000, ke göteborskému 
závazku obrácení úbytku biologické 
rozmanitosti do roku 2010, k cílům rámcové 
směrnice o vodě a k cílům kjótského 
protokolu, pokud jde o zmírňování změn 
klimatu.

Za účelem ochrany a rozšiřování přírodních 
zdrojů a krajin EU ve venkovských 
oblastech by prostředky vyčleněné na osu 2 
měly přispět ke třem prioritním oblastem na 
úrovni EU: prosazování biologické 
rozmanitosti a udržitelnému využívání 
zemědělských a lesnických půd, boji proti 
změnám klimatu, územnímu plánování a 
ochraně přírodního a kulturního dědictví. 
Opatření dostupná v rámci osy 2 je třeba 
použít na integraci těchto cílů v oblasti 
životního prostředí a přispět tak k realizaci 
zemědělské a lesnické sítě Natura 2000, ke 
göteborskému závazku obrácení úbytku 
biologické rozmanitosti do roku 2010, 
k cílům rámcové směrnice o vodě a k cílům 
kjótského protokolu, pokud jde o zmírňování 
změn klimatu.

Or. pt

Odůvodnění

Územní plánování a ochrana přírodního a kulturního dědictví jsou doplněny v rámci 
zmíněných oblastí v textu Komise.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 49
Příloha odst. 3.2 pokyn

Za účelem ochrany a rozšiřování přírodních 
zdrojů a krajin EU ve venkovských 
oblastech by prostředky vyčleněné na osu 2 
měly přispět ke třem prioritním oblastem na 

Za účelem ochrany a rozšiřování přírodních 
zdrojů a krajin EU ve venkovských 
oblastech by prostředky vyčleněné na osu 2 
měly přispět ke třem prioritním oblastem na 
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úrovni EU: biologické rozmanitosti a 
zachování systémů zemědělství a lesnictví 
s vysokou přírodní hodnotou, ochraně vody
a změnám klimatu. Opatření dostupná 
v rámci osy 2 je třeba použít na integraci 
těchto cílů v oblasti životního prostředí 
a přispět tak k realizaci zemědělské a 
lesnické sítě Natura 2000, ke göteborskému 
závazku obrácení úbytku biologické 
rozmanitosti do roku 2010, k cílům rámcové 
směrnice o vodě a k cílům kjótského 
protokolu, pokud jde o zmírňování změn 
klimatu.

úrovni EU: biologické rozmanitosti a 
zachování systémů zemědělství a lesnictví 
s vysokou přírodní hodnotou, udržitelnému 
využívání vodních zdrojů a změnám 
klimatu. Opatření dostupná v rámci osy 2 je 
třeba použít na integraci těchto cílů v oblasti 
životního prostředí a přispět tak k realizaci 
zemědělské a lesnické sítě Natura 2000, ke 
göteborskému závazku obrácení úbytku 
biologické rozmanitosti do roku 2010, 
k cílům rámcové směrnice o vodě a k cílům 
kjótského protokolu, pokud jde o zmírňování 
změn klimatu.

Or. el

Odůvodnění

Lepší formulace cíle ochrany vody, založená především na rámcové směrnici o vodě.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 50
Příloha odst. 3.2 pododstavec 1 odrážka 1

– podporu služeb v oblasti životního 
prostředí a zemědělských postupů šetrných 
ke zvířatům. Evropští občané od zemědělců 
očekávají dodržování povinných norem. Ale 
mnozí rovněž souhlasí s tím, že zemědělci 
by měli být odměňováni za převzetí 
závazků, které jdou ještě dále, a za 
poskytování služeb, které samotný trh 
nezajistí, a to zejména s ohledem na zvláštní 
zdroje, například vodu a půdu;

– podporu služeb v oblasti životního 
prostředí a zemědělských postupů šetrných 
k biodiverzitě a životnímu prostředí. 
Evropští občané od zemědělců očekávají 
dodržování povinných norem. Ale mnozí 
rovněž souhlasí s tím, že zemědělci by měli 
být odměňováni za převzetí závazků, které 
jdou ještě dále, a za poskytování služeb, 
které samotný trh nezajistí, a to zejména s 
ohledem na zvláštní zdroje, například vodu a 
půdu;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 51
Příloha odst. 3.2 pododstavec 1 odrážka 2
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– zachování krajiny využívané 
k zemědělství. Mnoho hodnotných 
venkovských prostředí v Evropě je 
výsledkem zemědělství. Vhodné zemědělské 
systémy pomáhají zachovat krajiny a 
přírodní stanoviště, od mokřadů po suché 
louky a horské pastviny. To je v mnoha 
oblastech důležitou součástí kulturního 
a přírodního dědictví, a také celkové 
atraktivity venkovských oblastí jakožto míst 
pro život a práci;

– zachování krajiny využívané 
k zemědělství. Mnoho hodnotných 
venkovských prostředí v Evropě je 
výsledkem zemědělství. Vhodné zemědělské 
systémy pomáhají zachovat krajiny a 
přírodní stanoviště, od mokřadů po suché 
louky a horské pastviny. To je v mnoha 
oblastech důležitou součástí kulturního 
a přírodního dědictví, a také celkové 
atraktivity venkovských oblastí jakožto míst 
pro život, cestovní ruch a práci;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 52
Příloha oddíl 3.2 pododstavec 1 odrážka 2

– zachování krajiny využívané 
k zemědělství. Mnoho hodnotných 
venkovských prostředí v Evropě je 
výsledkem zemědělství. Vhodné zemědělské 
systémy pomáhají zachovat krajiny a 
přírodní stanoviště, od mokřadů po suché 
louky a horské pastviny. To je v mnoha 
oblastech důležitou součástí kulturního 
a přírodního dědictví, a také celkové 
atraktivity venkovských oblastí jakožto míst 
pro život a práci;

– zachování krajiny využívané 
k zemědělství. Mnoho hodnotných 
venkovských prostředí v Evropě je 
výsledkem zemědělství. Vhodné zemědělské 
systémy pomáhají zachovat krajiny a 
přírodní stanoviště, od mokřadů po suché 
louky a horské pastviny. Tam, kde jsou 
zemědělské postupy předepsány či omezeny 
a v důsledku toho jsou krajiny a přírodní 
stanoviště chráněny nebo rozšiřovány, musí 
být zaveden partnerský přístup mezi 
zemědělci, vlastníky půdy a státními 
orgány, aby byla zajištěna konzultace, 
spolupráce a případně i kompenzace. To je 
v mnoha oblastech důležitou součástí 
kulturního a přírodního dědictví, a také 
celkové atraktivity venkovských oblastí 
jakožto míst pro život a práci;

Or. en

Odůvodnění

Takto bude zajištěna ochrana krajin a přírodních stanovišť i aktivní a nepřetržitá účast 
zemědělců a vlastníků půdy.
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Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith a Gisela 
Kallenbach

Pozměňovací návrh 53
Příloha oddíl 3.2 pododstavec 1 odrážka 2

– zachování krajiny využívané 
k zemědělství. Mnoho hodnotných 
venkovských prostředí v Evropě je 
výsledkem zemědělství. Vhodné zemědělské 
systémy pomáhají zachovat krajiny a 
přírodní stanoviště, od mokřadů po suché 
louky a horské pastviny. To je v mnoha 
oblastech důležitou součástí kulturního 
a přírodního dědictví, a také celkové 
atraktivity venkovských oblastí jakožto míst 
pro život a práci;

– zachování přírodní krajiny a krajiny 
využívané k zemědělství. Mnoho 
hodnotných venkovských prostředí v Evropě 
je výsledkem zemědělství. Vhodné 
zemědělské systémy pomáhají zachovat 
krajiny a přírodní stanoviště, od mokřadů po 
suché louky a horské pastviny. To je 
v mnoha oblastech důležitou součástí 
kulturního a přírodního dědictví, a také 
celkové atraktivity venkovských oblastí 
jakožto míst pro život a práci;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 54
Příloha odst. 3.2 pododstavec 1 odrážka 2a (nová)

– podporu lesa. Lesy přispívají specifickým 
způsobem k ochraně životního prostředí 
prostřednictvím regulace vody, 
zadržováním skleníkových plynů a 
některých látek znečišťujících půdu, 
zásobou biomasy, předcházením přírodním 
katastrofám, jako jsou požáry, sesuvy půdy;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 55
Příloha odst. 3.2 pododstavec 1 odrážka 2a (nová)

- zachování a udržitelné využívání vodních 
zdrojů. Zemědělská činnost je z velké části 
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založená na využívání vodních zdrojů a 
pomáhá chránit stav těchto zdrojů, co se 
týče kvality i kvantity. Je tedy třeba 
povzbuzovat a podporovat činnosti, které 
zaručí správné používání vodních zdrojů 
pro účely zemědělství a lesnictví, aby se 
zajistila jejich udržitelnost. Proto je také 
třeba přijmout opatření pro ochranu a 
řízení rizik sucha a záplav, jež se přímo 
odráží v zemědělské činnosti;

Or. el

Odůvodnění

Mezi třemi prioritními oblastmi popsanými v pokynu také figuruje ochrana vody. Tato 
významná prioritní oblast by měla rovněž být analyzována v rámci specifických činností 
vedoucích k souladu s cíli rámcové směrnice o vodě a ke konfrontaci s riziky sucha a záplav, 
jež mají dopad zejména na zemědělství a lesnictví.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 56
Příloha odst. 3.2 pododstavec 1 odrážka 3

– boj se změnami klimatu. Zemědělství a 
lesnictví jsou v čele vývoje obnovitelných 
zdrojů energie a materiálů pro 
bioenergetická zařízení. Vývoj těchto zdrojů 
energie musí zohlednit snižování emisí 
skleníkových plynů a zachování funkce lesů 
a organické hmoty ve složení půdy, pokud 
jde o ukládání uhlíku;

– boj se změnami klimatu. Zemědělství a 
lesnictví jsou v čele vývoje obnovitelných 
zdrojů energie a materiálů pro 
bioenergetická zařízení. Vývoj těchto zdrojů 
energie musí zohlednit snižování emisí 
skleníkových plynů, v souladu 
s mezinárodními závazky EU, a zachování 
funkce lesů a organické hmoty ve složení 
půdy, pokud jde o ukládání uhlíku;

Or. pt

Odůvodnění

Pokud jde o závazky v oblasti životního prostředí, je na místě brát v potaz i mezinárodní 
závazky EU.
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Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 57
Příloha odst. 3.2 pododstavec 1 odrážka 3

– boj se změnami klimatu. Zemědělství a 
lesnictví jsou v čele vývoje obnovitelných 
zdrojů energie a materiálů pro 
bioenergetická zařízení. Vývoj těchto zdrojů 
energie musí zohlednit snižování emisí 
skleníkových plynů a zachování funkce lesů 
a organické hmoty ve složení půdy, pokud 
jde o ukládání uhlíku;

– podporu obnovitelných energií pro boj se 
změnami klimatu. Zemědělství a lesnictví 
jsou v čele vývoje obnovitelných zdrojů 
energie a materiálů pro bioenergetická 
zařízení. Vývoj těchto zdrojů energie musí 
zohlednit snižování emisí skleníkových 
plynů a zachování funkce lesů a organické 
hmoty ve složení půdy, pokud jde o ukládání 
uhlíku;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski a 
Sylwester Chruszcz

Pozměňovací návrh 58
Příloha oddíl 3.2 pododstavec odrážka 3

– boj se změnami klimatu. Zemědělství a 
lesnictví jsou v čele vývoje obnovitelných 
zdrojů energie a materiálů pro 
bioenergetická zařízení. Vývoj těchto zdrojů 
energie musí zohlednit snižování emisí 
skleníkových plynů a zachování funkce lesů 
a organické hmoty ve složení půdy, pokud 
jde o ukládání uhlíku;

– boj se změnami klimatu. Zemědělství a 
lesnictví jsou v čele vývoje obnovitelných 
zdrojů energie a materiálů pro 
bioenergetická zařízení. Vývoj těchto zdrojů 
energie musí zohlednit snižování emisí 
skleníkových plynů a nutnost zlepšit funkci
lesů a organické hmoty ve složení půdy, 
pokud jde o ukládání uhlíku, zejména 
podporováním zalesňování nezemědělských 
půd;

Or. en

Odůvodnění

Zalesňování přispívá ke zlepšení funkce lesů, pokud jde o ukládání uhlíku, a k zabránění 
sesuvům půdy a dezertifikaci, a tedy i k zachování vysoké kvality venkova a životního 
prostředí.
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Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 59
Příloha odst. 3.2 pododstavec 1 odrážka 6

– podporu územní rovnováhy. Programy 
rozvoje venkova mohou životně důležitým 
způsobem přispět k atraktivitě venkovských 
oblastí. Mohou rovněž pomoci zajistit, že 
v konkurenčním hospodářství založeném na 
znalostech bude zachována udržitelná 
rovnováha mezi městskými a venkovskými 
oblastmi. Spolu s jinými osami programu 
mohou opatření v oblasti obhospodařování 
půdy kladně přispět k rozmístění 
hospodářských činností a územní 
soudržnosti.

– podporu územní rovnováhy. Programy 
rozvoje venkova mohou životně důležitým 
způsobem přispět k atraktivitě venkovských 
oblastí. Musí také podpořit spolupráci mezi 
městskými a venkovskými oblastmi, aby 
mezi nimi byla zachována udržitelná 
rovnováha a aby byla posílena územní 
soudržnost. Spolu s jinými osami programu 
mohou opatření v oblasti obhospodařování 
půdy kladně přispět k rozmístění 
hospodářských činností v rámci 
konkurenčního hospodářství.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 60
Příloha odst. 3.2 pododstavec 1 odrážka 6

– podporu územní rovnováhy. Programy 
rozvoje venkova mohou životně důležitým 
způsobem přispět k atraktivitě venkovských 
oblastí. Mohou rovněž pomoci zajistit, že 
v konkurenčním hospodářství založeném na 
znalostech bude zachována udržitelná 
rovnováha mezi městskými a venkovskými 
oblastmi. Spolu s jinými osami programu 
mohou opatření v oblasti obhospodařování 
půdy kladně přispět k rozmístění 
hospodářských činností a územní 
soudržnosti.

– podporu územní rovnováhy. Programy 
rozvoje venkova mohou životně důležitým 
způsobem přispět k atraktivitě venkovských 
oblastí. Mohou rovněž pomoci zajistit, že 
v konkurenčním hospodářství založeném na 
znalostech bude zachována udržitelná 
rovnováha mezi městskými a venkovskými 
oblastmi. Spolu s jinými osami programu 
mohou opatření v oblasti obhospodařování 
půdy kladně přispět k rozmístění 
hospodářských činností a územní 
soudržnosti. K rovnoměrnému využití území 
je navíc nutné věnovat zvláštní podporu 
činnostem, které probíhají v nejvíce 
znevýhodněných oblastech nebo v oblastech 
s přírodní nebo trvalou nevýhodou.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 61
Příloha odst. 3.2 pododstavec 1 odrážka 6a (nová)

– zesílení opatření předcházejících lesním 
požárům. Požáry jsou hlavním faktorem 
degradace lesů v Evropě. Členské státy 
musí posílit opatření, která požárům 
předcházejí a která proti tomuto fenoménu 
bojují, prostřednictvím lepší spolupráce a 
aktualizace regionálních a národních 
programů. Programy rozvoje venkova musí 
také posílit úlohu zemědělců, co se týče 
zachování lesa, neboť jejich činnost je 
zásadní pro zachování krajiny ve 
venkovském prostředí.

Or. es

Odůvodnění

Boj proti lesním požárům v rámci složky lesnictví rozvoje venkova musí být posílen, aby se 
ukončily katastrofy, které každý rok zaznamenávají mnohé evropské regiony, v důsledku 
požárů, fenoménu, jenž se zhoršuje s klimatickými změnami. Tento fenomén není výslovně 
předpokládán v rámci nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a jeho 
finanční podpory, podobné těm, které již v minulosti poskytnul, pro zemědělce na opatření 
předcházející požárům, i když právě oni, z obyvatel venkova, mají nejlepší předpoklady pro 
zajištění zachování krajiny, ale navíc i objemu vylidňování venkova, které tyto regiony 
zasahuje.

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 62
Příloha odst. 3.3 pokyn

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova a na
kvalitu života ve venkovských oblastech by 
měly přispět k zastřešující prioritě vytváření
pracovních příležitostí. Soubor opatření 
dostupných v rámci osy 3 by se měl použít 
zejména k podpoře budování kapacit, 
nabývání dovedností a organizace místních 
strategií pro rozvoj, jakož i na pomoc 
zachování atraktivity venkovských oblastí i 

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova 
a opatření s cílem zlepšit kvalitu života ve 
venkovských oblastech by měly přispět k 
zastřešující prioritě povzbuzování rozvoje 
vyrovnaného a jednotného hospodářství 
venkovských oblastí ve vztahu k sousedním 
městským oblastem, aby se zlepšila kvalita 
života a vytvořily se nové pracovní 
příležitosti. Soubor opatření dostupných 
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pro budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen 
a mladých lidí.

v rámci osy 3 by se měl použít zejména 
k podpoře budování kapacit, nabývání 
dovedností a organizace místních strategií 
pro rozvoj, jakož i na pomoc zachování 
atraktivity venkovských oblastí i pro 
budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno věnovat zvláštní pozornost 
odstranění překážek, se kterými se potýkají 
osoby, jimž znesnadňuje přístup na trh 
práce jejich pohlaví, věk či postižení.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 63
Příloha odst. 3.3 pokyn

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova a na 
kvalitu života ve venkovských oblastech by 
měly přispět k zastřešující prioritě vytváření
pracovních příležitostí. Soubor opatření 
dostupných v rámci osy 3 by se měl použít 
zejména k podpoře budování kapacit, 
nabývání dovedností a organizace místních 
strategií pro rozvoj, jakož i na pomoc 
zachování atraktivity venkovských oblastí i 
pro budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen 
a mladých lidí.

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova a na
opatření s cílem zlepšit kvalitu života ve 
venkovských oblastech by měly dávat 
zastřešující prioritu rozvoji vyvážených a 
jednotných hospodářství, aby se zlepšila 
kvalita života a aby se vytvořily nové 
pracovní příležitosti. Soubor opatření 
dostupných v rámci osy 3 by se měl použít 
zejména k podpoře budování kapacit, 
nabývání dovedností a organizace místních 
strategií pro rozvoj, jakož i na pomoc 
zachování atraktivity venkovských oblastí i 
pro budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen, 
mladých lidí a osob s postižením.

Or. pt

Odůvodnění

Předložený pozměňovací návrh má za cíl doplnit text Komise odkazováním na zajištění 
vyváženého a jednotného hospodářství a na zvláštní pozornost, která by měla být věnována 
občanům s postižením.
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Pozměňovací návrh, který předložili Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski a 
Sylwester Chruszcz

Pozměňovací návrh 64
Příloha oddíl 3.3 pokyn

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova a na 
kvalitu života ve venkovských oblastech by 
měly přispět k zastřešující prioritě vytváření 
pracovních příležitostí. Soubor opatření 
dostupných v rámci osy 3 by se měl použít 
zejména k podpoře budování kapacit, 
nabývání dovedností a organizace místních 
strategií pro rozvoj, jakož i na pomoc 
zachování atraktivity venkovských oblastí i 
pro budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen 
a mladých lidí.

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova 
a opatření s cílem zlepšit kvalitu života ve 
venkovských oblastech by měly přispět k 
zastřešující prioritě povzbuzování rozvoje 
vyrovnaného a jednotného hospodářství 
venkovských oblastí, aby se zlepšila kvalita 
života a vytvořily se nové pracovní 
příležitosti. Soubor opatření dostupných 
v rámci osy 3 by se měl použít zejména 
k podpoře budování kapacit, nabývání 
dovedností a organizace místních strategií 
pro rozvoj, jakož i na pomoc zachování 
atraktivity venkovských oblastí i pro 
budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno věnovat zvláštní pozornost 
odstranění překážek, se kterými se potýkají 
osoby, jimž znesnadňuje přístup na trh 
práce jejich pohlaví, věk či postižení.

Or. en

Odůvodnění

Opatření dostupná v rámci osy 3 by měla také přispět k prosazování rovných příležitostí, co 
se týče přístupu etnických menšin na trh práce ve venkovských oblastech. 

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 65
Příloha odst. 3.3 pokyn

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova a na 
kvalitu života ve venkovských oblastech by 
měly přispět k zastřešující prioritě vytváření
pracovních příležitostí. Soubor opatření 

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova a na 
opatření s cílem zlepšit kvalitu života ve 
venkovských oblastech by měly přispět k 
zastřešující prioritě zavedení vyrovnaných a 
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dostupných v rámci osy 3 by se měl použít 
zejména k podpoře budování kapacit, 
nabývání dovedností a organizace místních 
strategií pro rozvoj, jakož i na pomoc 
zachování atraktivity venkovských oblastí i 
pro budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen 
a mladých lidí.

sjednocených hospodářství v zemědělských 
oblastech vedoucích ke zlepšení kvality 
života, podpoře sociální integrace a 
k vytváření pracovních příležitostí. Soubor 
opatření dostupných v rámci osy 3 by se měl 
použít zejména k podpoře budování kapacit, 
nabývání dovedností a organizace místních 
strategií pro rozvoj, jakož i na pomoc 
zachování atraktivity venkovských oblastí i 
pro budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání se 
musí věnovat zvláštní pozornost odstranění 
překážek, kterým musí dnes čelit osoby, 
jimž přístup na trh práce znesnadňuje 
jejich pohlaví, věk či tělesné postižení.

Or. el

Odůvodnění

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na oblasti diverzifikace hospodářství venkova a opatření s 
cílem zlepšit kvalitu života v zemědělských oblastech musí rovněž přispívat k podpoře sociální 
integrace.

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 66
Příloha oddíl 3.3 pokyn

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova a na 
kvalitu života ve venkovských oblastech by 
měly přispět k zastřešující prioritě vytváření 
pracovních příležitostí. Soubor opatření 
dostupných v rámci osy 3 by se měl použít 
zejména k podpoře budování kapacit, 
nabývání dovedností a organizace místních 
strategií pro rozvoj, jakož i na pomoc 
zachování atraktivity venkovských oblastí i 
pro budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen 
a mladých lidí.

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova a na 
kvalitu života ve venkovských oblastech by 
měly přispět k zastřešující prioritě vytváření 
pracovních příležitostí. Soubor opatření 
dostupných v rámci osy 3 by se měl použít 
zejména k podpoře budování kapacit, 
nabývání dovedností a organizace místních 
strategií pro rozvoj, jakož i na pomoc 
zachování atraktivity venkovských oblastí i 
pro budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby rodin 
zemědělců, žen a mladých lidí.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith a Gisela 
Kallenbach

Pozměňovací návrh 67
Příloha oddíl 3.3 pokyn

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova a na 
kvalitu života ve venkovských oblastech by 
měly přispět k zastřešující prioritě vytváření 
pracovních příležitostí. Soubor opatření 
dostupných v rámci osy 3 by se měl použít 
zejména k podpoře budování kapacit, 
nabývání dovedností a organizace místních 
strategií pro rozvoj, jakož i na pomoc 
zachování atraktivity venkovských oblastí i 
pro budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen 
a mladých lidí.

Prostředky vyčleněné v rámci osy 3 na 
diverzifikaci hospodářství venkova, kvalitu 
života a kulturní rozvoj ve venkovských 
oblastech by měly přispět k zastřešující 
prioritě hospodářského a sociálního 
zatraktivnění venkovských oblastí, aby 
podpořily vytváření udržitelných pracovních 
příležitostí. Soubor opatření dostupných 
v rámci osy 3 by se měl použít zejména 
k předcházení vylidňování venkovských 
oblastí, podpoře budování kapacit, nabývání 
dovedností a organizace místních strategií 
pro rozvoj, jakož i na pomoc zachování 
atraktivity venkovských oblastí i pro 
budoucí generace. Při podpoře odborné 
přípravy, informovanosti a podnikání je 
nutno vzít v úvahu konkrétní potřeby žen 
a mladých lidí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai a Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 68
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 1a (nová)

– zachování a rozvoj služeb s cílem udržet 
obyvatelstvo a přijmout nové obyvatele. 
Na základě potřeb jednotlivých území, 
obyvatelstva a socioekonomických faktorů 
se může jednat o místní obchod, péči o 
předškolní děti či starší osoby, sociální či 
nájemní bydlení, dopravu nebo služby 
veřejného zájmu, jako je zdraví;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 69
Příloha odst. 3.3 odrážka 1

– růst hospodářské činnosti a zaměstnanosti
v širším hospodářství venkova.
Diverzifikace je ve venkovských oblastech 
nezbytná pro růst, zaměstnanost a udržitelný 
rozvoj, a přispívá tedy k lepší územní 
rovnováze v hospodářském i sociálním 
smyslu. Cestovní ruch, řemesla a nabídka 
venkovských zařízení občanské vybavenosti 
představují v mnoha regionech růstová 
odvětví a nabízí příležitosti jak pro 
diverzifikaci v rámci zemědělských podniků, 
tak pro rozvoj mikropodniků v rámci širšího 
hospodářství venkova;

– růst hospodářské činnosti k podpoře 
udržitelné zaměstnanosti v širším 
hospodářství venkova. Diverzifikace je ve 
venkovských oblastech nezbytná pro růst, 
zaměstnanost a udržitelný rozvoj, a přispívá 
tedy k lepší územní rovnováze v 
hospodářském i sociálním smyslu. Cestovní 
ruch, řemesla a nabídka venkovských 
zařízení občanské vybavenosti představují 
v mnoha regionech růstová odvětví a nabízí 
příležitosti jak pro diverzifikaci v rámci 
zemědělských podniků, tak pro rozvoj 
mikropodniků v rámci širšího hospodářství 
venkova;

Or. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se předkládá v návaznosti na lisabonskou strategii, zrevidovanou v 
únoru 2005, a na göteborskou strategii, přijatou v roce 2001.

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 70
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 1

– růst hospodářské činnosti a zaměstnanosti 
v širším hospodářství venkova.
Diverzifikace je ve venkovských oblastech 
nezbytná pro růst, zaměstnanost a udržitelný 
rozvoj, a přispívá tedy k lepší územní 
rovnováze v hospodářském i sociálním 
smyslu. Cestovní ruch, řemesla a nabídka 
venkovských zařízení občanské vybavenosti 
představují v mnoha regionech růstová 
odvětví a nabízí příležitosti jak pro 
diverzifikaci v rámci zemědělských podniků, 
tak pro rozvoj mikropodniků v rámci širšího 

– růst hospodářské činnosti a zaměstnanosti 
v širším hospodářství venkova.
Diverzifikace je ve venkovských oblastech 
nezbytná pro růst, zaměstnanost a udržitelný 
rozvoj, a přispívá tedy k lepší územní 
rovnováze a k větší soudržnosti mezi 
venkovskými a městskými oblastmi v 
hospodářském i sociálním smyslu. Cestovní 
ruch, řemesla a nabídka venkovských 
zařízení občanské vybavenosti představují 
v mnoha regionech růstová odvětví a nabízí 
příležitosti jak pro diverzifikaci v rámci 
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hospodářství venkova; zemědělských podniků, tak pro rozvoj 
mikropodniků v rámci širšího hospodářství 
venkova;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 71
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 1

– růst hospodářské činnosti a zaměstnanosti 
v širším hospodářství venkova.
Diverzifikace je ve venkovských oblastech 
nezbytná pro růst, zaměstnanost a udržitelný 
rozvoj, a přispívá tedy k lepší územní 
rovnováze v hospodářském i sociálním 
smyslu. Cestovní ruch, řemesla a nabídka 
venkovských zařízení občanské vybavenosti 
představují v mnoha regionech růstová 
odvětví a nabízí příležitosti jak pro 
diverzifikaci v rámci zemědělských podniků, 
tak pro rozvoj mikropodniků v rámci širšího 
hospodářství venkova;

– růst hospodářské činnosti a zaměstnanosti 
v širším hospodářství venkova.
Diverzifikace je ve venkovských oblastech 
nezbytná pro růst, zaměstnanost a udržitelný 
rozvoj, a přispívá tedy k lepší územní 
rovnováze v hospodářském i sociálním 
smyslu. Cestovní ruch, řemesla a nabídka 
venkovských zařízení občanské vybavenosti 
představují v mnoha regionech růstová 
odvětví a nabízí příležitosti jak pro 
diverzifikaci v rámci zemědělských podniků, 
tak pro rozvoj mikropodniků v rámci širšího 
hospodářství venkova; navíc diverzifikace 
hospodářství venkova prostřednictvím 
nezemědělských činností v souvislosti 
s omezením, jímž trpí zemědělská výroba, 
by měla být k prospěchu soukromých 
vlastníků půdy, uživatelů půdy a zemědělců. 

Or. en

Odůvodnění

V některých zemích ekologická struktura a nedostatek půdy vedly k flexibilnějšímu postupu 
substituce venkovských činností. Zemědělská činnost se zvětšuje a prohlubuje, čímž pokrývá i 
nezemědělské aktivity, jako je turistický ruch nebo zpracování vody, které mají vliv na způsob 
života a práce. 

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 72
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 1a (nová)
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– přijetí opatření s cílem bojovat 
s vylidňováním venkova, zejména co se týče 
mladých, prostřednictvím zlepšení místního 
vybavení, přístupu ke službám, ale také ke 
kulturním a rekreačním činnostem 
v příslušných oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 73
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 2

– podporu vstupu žen na trh práce. Místní 
pobídky na rozvoj zařízení pro péči o děti ve 
venkovských oblastech mohou zlepšit 
pracovní příležitosti a usnadnit ženám 
přístup na trh práce. Mohou zahrnovat 
rozvoj infrastruktury pro péči o děti, 
potenciálně ve spojení s iniciativami na 
podporu tvorby malých podniků 
souvisejících s venkovskými činnostmi;

– zlepšení kvality života žen ve venkovských 
oblastech a podporu vstupu žen na oficiální 
trh práce a jejich udržení na něm. Pobídky 
se mohou vztahovat například na rozvoj 
infrastruktury pro péči o děti a starší osoby
nebo jiného typu infrastruktury, učebních 
cyklů a opatření pro přístup k úvěrům 
malého rozsahu pro vytvoření, financování 
a podporu malých podniků, družstev pro 
ženy a rovněž pro vytvoření a rozvoj sítí 
spojujících ženy mezi sebou;

Or. el

Odůvodnění

Pozměňovací návrh paní zpravodajky je opravdu na místě, nicméně je třeba také zdůraznit 
nutnost umožnit ženám udržet se na oficiálním trhu práce a podporovat je v tom. Rozvoj 
infrastruktur se musí také vztahovat na péči o starší osoby. Přístup žen k úvěrům malého 
rozsahu představuje zásadní faktor pro vytváření mikropodniků, založených zejména ženami 
(například domácí řemeslná výroba). Úvěry malého rozsahu mohou být také použity pro 
podporu existujících malých podniků, ale také pro rozvoj a podporu družstev pro ženy. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 74
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 2

– podporu vstupu žen na trh práce. Místní 
pobídky na rozvoj zařízení pro péči o děti ve 

– podporu vstupu žen na trh práce. Místní 
pobídky na rozvoj zařízení pro péči o děti ve 
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venkovských oblastech mohou zlepšit 
pracovní příležitosti a usnadnit ženám 
přístup na trh práce. Mohou zahrnovat 
rozvoj infrastruktury pro péči o děti, 
potenciálně ve spojení s iniciativami na 
podporu tvorby malých podniků 
souvisejících s venkovskými činnostmi;

venkovských oblastech mohou zlepšit 
pracovní příležitosti a usnadnit ženám 
přístup na trh práce. Mohou zahrnovat 
rozvoj infrastruktury pro péči o děti nebo 
prosazování pracovních situací zaměřených 
na rodinu, potenciálně ve spojení 
s iniciativami na podporu tvorby malých 
podniků souvisejících s venkovskými 
činnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 75
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 3

– rozvoj mikropodniků a řemesel, který 
může stavět na tradičních dovednostech, 
nebo přinést schopnosti nové, a to zejména 
ve spojení s nákupem zařízení, odbornou 
přípravou a školením, s cílem napomáhat 
podpoře podnikání a rozvoji hospodářské 
struktury;

– rozvoj mikropodniků a řemesel, který 
musí být podpořen a chráněn, je-li to třeba, 
a který může stavět na tradičních 
dovednostech, nebo přinést schopnosti nové, 
a to zejména ve spojení s nákupem zařízení, 
odbornou přípravou a školením, s cílem 
napomáhat podpoře podnikání a rozvoji 
hospodářské struktury;

Or. pt

Odůvodnění

Dynamizace řemeslného odvětví spočívá v uplatňování zásady kulturní plurality, uznané v 
kodaňském prohlášení o evropské identitě. Možnost chránit toto odvětví má právní podklad v 
článcích 30 a 59 Smlouvy o ES, v článku 6 Smlouvy o EU a rozsudky č. 145/88 (sb. 385), č. 5

312/89 a 332/89. 

Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai a Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 76
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 4

– školení mladých lidí v tradičních 
venkovských dovednostech, čímž lze využít 
poptávku po cestovním ruchu, rekreaci, 
službách v oblasti životního prostředí a 

– vyzdvižení tradičních dovedností venkova 
a značek kvality, jako jsou listiny nebo 
etikety, a školení mladých lidí v této oblasti. 
To umožní využít poptávku po cestovním 
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kvalitních produktech; ruchu, rekreaci, službách v oblasti životního 
prostředí a kvalitních produktech nebo 
produktech se zvláštními typickými 
vlastnostmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili  Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski a 
Sylwester Chruszcz

Pozměňovací návrh 77
Příloha oddíl 3.3pododstavec 1 odrážka 6

– rozvoj poskytování a inovačního používání 
obnovitelných zdrojů energie, který může 
přispět ke tvorbě nových odbytišť pro 
zemědělské a lesnické produkty, 
k poskytování místních služeb a 
k diverzifikaci hospodářství venkova;

– rozvoj výrobních postupů spořících 
energii a rovněž poskytování a inovačního 
používání obnovitelných zdrojů energie, 
který může přispět ke tvorbě nových 
odbytišť pro zemědělské a lesnické 
produkty, k poskytování místních služeb a 
k diverzifikaci hospodářství venkova;

Or. en

Odůvodnění

Výrobní postupy spořící energii by měly být podpořeny společně s dalšími zdroji obnovitelné 
energie.

Pozměňovací návrh, který předložil Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 78
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 6

– rozvoj poskytování a inovačního používání 
obnovitelných zdrojů energie, který může 
přispět ke tvorbě nových odbytišť pro 
zemědělské a lesnické produkty, 
k poskytování místních služeb a 
k diverzifikaci hospodářství venkova;

– rozvoj poskytování a inovačního používání 
obnovitelných zdrojů energie, ale také 
podpora systému zlepšujících výkonnost 
energetiky a energetických služeb 
výrobcům, což může přispět ke tvorbě 
nových odbytišť pro zemědělské a lesnické 
produkty, k poskytování místních služeb a 
k diverzifikaci hospodářství venkova;

Or. el
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Odůvodnění

Prosazování systémů zlepšujících výkonnost energetiky a poskytování energetických služeb 
výrobcům mohou přispět k rozvoji hospodářství venkova. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 79
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 7

– podporu rozvoje cestovního ruchu. 
Cestovní ruch je v mnoha venkovských 
oblastech odvětvím s vysokým růstem. 
Rostoucí používání informačních 
a komunikačních technologií v cestovním 
ruchu pro rezervace, podporu, uvádění na 
trh, návrh služeb a rekreační činnosti může 
pomoci zvýšit počet návštěvníků a délky 
pobytů, a to zejména v případech, kdy se 
takto poskytuje spojení s menšími 
zařízeními a podporuje agroturistika;

– podporu rozvoje udržitelného cestovního 
ruchu. Cestovní ruch je v mnoha 
venkovských oblastech odvětvím s vysokým 
růstem. Rostoucí používání informačních 
a komunikačních technologií v cestovním 
ruchu pro rezervace, podporu, uvádění na 
trh, návrh služeb a rekreační činnosti může 
pomoci zvýšit počet návštěvníků a délky 
pobytů, a to zejména v případech, kdy se 
takto poskytuje spojení s menšími 
zařízeními a podporuje agroturistika;

Or. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se předkládá v souvislosti s revidovanou lisabonskou strategií v 
únoru 2005 a s göteborskou strategií, přijatou v roce 2001.

Pozměňovací návrh, který předložili Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski a 
Sylwester Chruszcz

Pozměňovací návrh 80
Příloha oddíl 3.3pododstavec 1 odrážka 7

– podporu rozvoje cestovního ruchu. 
Cestovní ruch je v mnoha venkovských 
oblastech odvětvím s vysokým růstem. 
Rostoucí používání informačních 
a komunikačních technologií v cestovním
ruchu pro rezervace, podporu, uvádění na 
trh, návrh služeb a rekreační činnosti může 
pomoci zvýšit počet návštěvníků a délky 
pobytů, a to zejména v případech, kdy se 

– podporu rozvoje cestovního ruchu. 
Cestovní ruch je v mnoha venkovských 
oblastech odvětvím s vysokým růstem. 
Rostoucí používání informačních 
a komunikačních technologií v cestovním
ruchu pro rezervace, podporu, uvádění na 
trh, návrh služeb a rekreační činnosti může 
pomoci zvýšit počet návštěvníků a délky 
pobytů, a to zejména v případech, kdy se 
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takto poskytuje spojení s menšími 
zařízeními a podporuje agroturistika;

takto poskytuje spojení s menšími 
zařízeními, jako penziony či kondiční 
centra, a podporuje agroturistika a sportovní 
turistika;

Or. en

Odůvodnění

Penziony a kondiční centra jsou dobrým příkladem malých struktur, které přispívají k 
diverzifikaci hospodářství venkova. Tyto malé podniky, často rodinné, poskytují také 
vícegenerační zaměstnání nezbytná pro několik generací ve venkovských oblastech. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 81
Příloha oddíl 3.3 pododstavec 1 odrážka 7

– podporu rozvoje cestovního ruchu. 
Cestovní ruch je v mnoha venkovských 
oblastech odvětvím s vysokým růstem. 
Rostoucí používání informačních 
a komunikačních technologií v cestovním 
ruchu pro rezervace, podporu, uvádění na 
trh, návrh služeb a rekreační činnosti může 
pomoci zvýšit počet návštěvníků a délky 
pobytů, a to zejména v případech, kdy se 
takto poskytuje spojení s menšími
zařízeními a podporuje agroturistika;

– podporu rozvoje cestovního ruchu. 
Cestovní ruch je v mnoha venkovských 
oblastech odvětvím s vysokým růstem. 
Rostoucí používání informačních 
a komunikačních technologií v cestovním 
ruchu pro rezervace, podporu, uvádění na 
trh, návrh služeb a rekreační činnosti, což 
zahrnuje práci v síti místních a 
regionálních zprostředkovatelů, může 
pomoci zvýšit počet návštěvníků a délky 
pobytů, a to zejména v případech, kdy se 
takto poskytuje spojení s menšími 
zařízeními a podporuje agroturistika;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith a Gisela 
Kallenbach

Pozměňovací návrh 82
Příloha oddíl 3.3 pododstavec 1 odrážka 7

– podporu rozvoje cestovního ruchu.
Cestovní ruch je v mnoha venkovských 
oblastech odvětvím s vysokým růstem. 
Rostoucí používání informačních 

– podporu rozvoje udržitelného cestovního 
ruchu. Cestovní ruch je v mnoha 
venkovských oblastech odvětvím s vysokým 
růstem. Rostoucí používání informačních 
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a komunikačních technologií v cestovním 
ruchu pro rezervace, podporu, uvádění na 
trh, návrh služeb a rekreační činnosti může 
pomoci zvýšit počet návštěvníků a délky 
pobytů, a to zejména v případech, kdy se 
takto poskytuje spojení s menšími 
zařízeními a podporuje agroturistika;

a komunikačních technologií v cestovním 
ruchu pro rezervace, podporu, uvádění na 
trh, návrh služeb a rekreační činnosti může 
pomoci zvýšit počet návštěvníků a délky 
pobytů, a to zejména v případech, kdy se 
takto poskytuje spojení s menšími 
zařízeními a podporuje agroturistika;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 83
Příloha oddíl 3.3 pododstavec 1 odrážka 8

– modernizaci místní infrastruktury, zejména 
v nových členských státech. 
V nadcházejících letech budou učiněny 
významné investice do hlavních 
telekomunikačních, dopravních, 
energetických a vodohospodářských 
infrastruktur. Bude dostupná výrazná 
podpora ze strukturálních fondů, od podpory 
transevropských sítí po rozvoj připojení 
podniků nebo vědeckých institutů. Pro plné 
využití multiplikačního účinku ve smyslu 
růstu a zaměstnanosti může při spojování 
uvedených významných investic s místními 
strategiemi diverzifikace a rozvoje 
potenciálu zemědělství a potravinářství hrát 
životně důležitou úlohu místní infrastruktura 
malého rozsahu podporovaná v rámci 
programů rozvoje venkova.

– modernizaci místní infrastruktury, zejména 
v nových členských státech. 
V nadcházejících letech budou učiněny 
významné investice do hlavních 
telekomunikačních, dopravních, 
energetických a vodohospodářských 
infrastruktur. Bude dostupná výrazná 
podpora ze strukturálních fondů, od podpory 
transevropských sítí po rozvoj připojení 
podniků nebo vědeckých institutů. 
Spravedlivá část těchto prostředků musí být 
přidělena také venkovským oblastem, aby 
byla zaručena skutečná rovnováha mezi 
rozvojem venkovských a městských oblastí. 
Pro plné využití multiplikačního účinku ve 
smyslu růstu a zaměstnanosti může při 
spojování uvedených významných investic 
s místními strategiemi diverzifikace a 
rozvoje potenciálu zemědělství a 
potravinářství hrát životně důležitou úlohu 
místní infrastruktura malého rozsahu 
podporovaná v rámci programů rozvoje 
venkova.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se veškeré snahy o rozvoj soustředí na městské či poloměstské oblasti, venkovské 
oblasti budou nadále pozadu.
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Pozměňovací návrh, který předložili Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski a 
Sylwester Chruszcz

Pozměňovací návrh 84
Příloha oddíl 3.3 pododstavec 1 odrážka 8

– modernizaci místní infrastruktury, zejména 
v nových členských státech. 
V nadcházejících letech budou učiněny 
významné investice do hlavních 
telekomunikačních, dopravních, 
energetických a vodohospodářských 
infrastruktur. Bude dostupná výrazná 
podpora ze strukturálních fondů, od podpory 
transevropských sítí po rozvoj připojení 
podniků nebo vědeckých institutů. Pro plné 
využití multiplikačního účinku ve smyslu 
růstu a zaměstnanosti může při spojování 
uvedených významných investic s místními 
strategiemi diverzifikace a rozvoje 
potenciálu zemědělství a potravinářství hrát 
životně důležitou úlohu místní infrastruktura 
malého rozsahu podporovaná v rámci 
programů rozvoje venkova.

– modernizaci místní infrastruktury, zejména 
v nových členských státech. 
V nadcházejících letech budou učiněny 
významné investice do hlavních 
telekomunikačních, dopravních, 
energetických a vodohospodářských 
infrastruktur. Bude dostupná výrazná 
podpora ze strukturálních fondů, od podpory 
transevropských sítí po rozvoj připojení 
podniků nebo vědeckých institutů Pro plné 
využití multiplikačního účinku ve smyslu 
růstu a zaměstnanosti může při spojování 
uvedených významných investic s místními 
strategiemi hospodářské diverzifikace a 
rovněž s ochranou a správou národních 
lokalit a lokalit UNESCO v členských 
státech hrát životně důležitou úlohu místní 
infrastruktura malého rozsahu podporovaná 
v rámci programů rozvoje venkova..

Or. en

Odůvodnění

Vhodná ochrana kulturního dědictví ve venkovských oblastech členských států EU přispěje 
k rozvoji turistického ruchu v těchto oblastech. 

Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 85
Příloha odst. 3.3 pododstavec 1 odrážka 8a (nová)

– ochrana a zhodnocení úlohy přírodního a 
kulturního dědictví, což je zásadní pro 
ochranu životního prostředí, přitáhnutí 
turistů a udržení vysoké kvality života 
obyvatel venkovských oblastí.
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Or. pt

Odůvodnění

Ochrana přírodního a kulturního dědictví musí být středem priorit států.

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith a Gisela 
Kallenbach

Pozměňovací návrh 86
Příloha oddíl 3.4 pokyn

Prostředky vyčleněné na osu 4 (iniciativa 
Leader) by měly přispět k prioritám os 1 a 2 
a zejména osy 3, ale rovněž mohou hrát 
důležitou úlohu v prioritě zlepšení řízení 
a uvolnění endogenního potenciálu pro 
rozvoj venkovských oblastí.

Prostředky vyčleněné na osu 4 (iniciativa 
Leader) by měly přispět k prioritám os 1 a 2 
a zejména osy 3, ale rovněž mohou hrát 
důležitou úlohu v prioritě zlepšení řízení, 
podpory občanů ke stimulaci udržitelného 
rozvoje v jejich a uvolnění endogenního 
potenciálu pro rozvoj venkovských oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 87
Příloha odst. 3.4 pododstavec 2 odrážka 1

– budování kapacit pro místní partnerství, 
oživování a podporu získávání dovedností, 
což může pomoci uvolnit místní potenciál;

– budování kapacit pro těsné místní 
partnerství, oživování a podporu získávání 
dovedností, což může pomoci uvolnit místní 
potenciál;

Or. pt

Odůvodnění

Správné zavedení různých klíčových činností závisí na účinné interakci na všech úrovních 
rozhodnutí, zejména na úrovni místní a regionální.

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 88
Příloha oddíl 3.4 pododstavec 2 odrážka 1
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– budování kapacit pro místní partnerství, 
oživování a podporu získávání dovedností, 
což může pomoci uvolnit místní potenciál;

– budování kapacit pro místní partnerství, 
oživování a podporu získávání dovedností, 
což může pomoci uvolnit místní potenciál, 
předcházet sociálnímu vyloučení a bojovat 
s vylidňováním;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 89
Příloha oddíl 3.4 pododstavec 2 odrážka 2

– podporu partnerství soukromého a 
veřejného sektoru. Zejména iniciativa 
Leader bude nadále hrát důležitou úlohu při 
podpoře inovačních přístupů k rozvoji 
venkova a sbližování soukromého a 
veřejného sektoru;

– podporu partnerství soukromého a 
veřejného sektoru. Zejména iniciativa 
Leader bude nadále hrát důležitou úlohu při 
zajišťování účasti Společenství, podpoře 
inovačních přístupů k rozvoji venkova a 
sbližování soukromého a veřejného sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 90
Příloha oddíl 3.4 pododstavec 2 odrážka 4

– zlepšování místního řízení. Iniciativa 
Leader může pomoci podpořit inovační 
přístupy k propojení zemědělství, lesnictví a 
místního hospodářství, a pomoci tak 
diverzifikovat hospodářskou základnu a 
posílit sociálně ekonomické podloží
venkovských oblastí.

– zlepšování místního řízení. Iniciativa 
Leader může pomoci podpořit inovační 
přístupy k propojení zemědělství, lesnictví a 
místního hospodářství, a pomoci tak 
diverzifikovat hospodářskou základnu a 
posílit sociálně ekonomické podloží zejména 
venkovských oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 91
Příloha odst. 3.4 pododstavec 2 odrážka 4
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– zlepšování místního řízení. Iniciativa 
Leader může pomoci podpořit inovační 
přístupy k propojení zemědělství, lesnictví a 
místního hospodářství, a pomoci tak 
diverzifikovat hospodářskou základnu a 
posílit sociálně ekonomické podloží 
venkovských oblastí.

– zlepšování místního řízení. Iniciativa 
Leader může pomoci podpořit inovační 
přístupy k propojení zemědělství, lesnictví a 
místního hospodářství, a pomoci tak 
diverzifikovat hospodářskou základnu a 
posílit sociálně ekonomické podloží 
venkovských oblastí na náležité úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 92
Příloha odst. 3.4 pododstavec 2 odrážka 4a (nová)

– přizpůsobení se silným a slabým 
stránkám každého území s ohledem na 
rozmanitost venkovského prostředí, opřít se 
přitom o místní činitele a podporovat 
skutečné územní projekty vnitřního rozvoje.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 93
Příloha odst. 3.5 pododstavec 1

Prostředky vyčleněné na priority 
Společenství týkající se rozvoje venkova (v 
rámci spodních limitů financování 
uložených právními předpisy pro každou 
osu) budou záležet na konkrétní situaci a 
slabých a silných stránkách každé 
programové oblasti. Všechny priority 
Společenství a jejich příspěvky 
k lisabonským a göteborským cílům bude 
třeba převést do souvislostí v každém 
členském státu ve vnitrostátním strategickém 
plánu a v programech rozvoje venkova. 
V mnoha případech budou existovat 
vnitrostátní nebo regionální priority pro 
specifické problémy související 

Prostředky vyčleněné na priority 
Společenství týkající se rozvoje venkova (v 
rámci spodních limitů financování 
uložených právními předpisy pro každou 
osu) budou záležet na konkrétní situaci a 
slabých a silných stránkách každé 
programové oblasti a na zvláštních 
charakteristikách oblastí, v souladu se 
Smlouvou o ES. Všechny priority 
Společenství a jejich příspěvky 
k lisabonským a göteborským cílům bude 
třeba převést do souvislostí v každém 
členském státu ve vnitrostátním strategickém 
plánu a v programech rozvoje venkova. 
V mnoha případech budou existovat 



AM\592585CS.doc 41/49 PE 365.127v01-00
Externí překlad

CS

se zemědělskopotravinářským odvětvím, 
nebo se situací zemědělství a lesnictví, 
pokud jde o životní prostředí, klimatické 
podmínky a zeměpisnou polohu. Venkovské 
oblasti se možná budou muset vypořádat 
s jinými konkrétními otázkami, například 
tlakem příměstských oblastí, 
nezaměstnaností, odlehlostí či nízkou 
hustotou obyvatelstva.

vnitrostátní nebo regionální priority pro 
specifické problémy související 
se zemědělskopotravinářským odvětvím, 
nebo se situací zemědělství a lesnictví, 
pokud jde o životní prostředí, klimatické 
podmínky a zeměpisnou polohu. Venkovské 
oblasti se možná budou muset vypořádat 
s jinými konkrétními otázkami, například 
tlakem příměstských oblastí, 
nezaměstnaností, odlehlostí či nízkou 
hustotou obyvatelstva.

Or. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s ustanoveními Smlouvy o ES o oblastech se 
specifickými trvalými omezeními.

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 94
Příloha odst. 3.5 pododstavec 1

Prostředky vyčleněné na priority 
Společenství týkající se rozvoje venkova (v 
rámci spodních limitů financování 
uložených právními předpisy pro každou 
osu) budou záležet na konkrétní situaci a 
slabých a silných stránkách každé 
programové oblasti. Všechny priority 
Společenství a jejich příspěvky 
k lisabonským a göteborským cílům bude 
třeba převést do souvislostí v každém 
členském státu ve vnitrostátním strategickém 
plánu a v programech rozvoje venkova. 
V mnoha případech budou existovat 
vnitrostátní nebo regionální priority pro 
specifické problémy související 
se zemědělskopotravinářským odvětvím, 
nebo se situací zemědělství a lesnictví, 
pokud jde o životní prostředí, klimatické 
podmínky a zeměpisnou polohu. Venkovské 
oblasti se možná budou muset vypořádat 
s jinými konkrétními otázkami, například 

Prostředky vyčleněné na priority 
Společenství týkající se rozvoje venkova (v 
rámci spodních limitů financování 
uložených právními předpisy pro každou 
osu) budou záležet na konkrétní situaci a 
slabých a silných stránkách každé 
programové oblasti. Všechny priority 
Společenství a jejich příspěvky 
k lisabonským a göteborským cílům bude 
třeba převést do souvislostí v každém 
členském státu ve vnitrostátním strategickém 
plánu a v programech rozvoje venkova. 
V mnoha případech budou existovat 
vnitrostátní nebo regionální priority pro 
specifické problémy související 
se zemědělskopotravinářským odvětvím, 
nebo se situací zemědělství a lesnictví, 
pokud jde o životní prostředí, klimatické 
podmínky a zeměpisnou polohu. Venkovské 
oblasti se možná budou muset vypořádat 
s jinými konkrétními otázkami, například 
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tlakem příměstských oblastí, 
nezaměstnaností, odlehlostí či nízkou 
hustotou obyvatelstva.

tlakem příměstských oblastí, 
nezaměstnaností, odlehlostí, horskou nebo 
ostrovní povahou či nízkou hustotou 
obyvatelstva.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith a Gisela 
Kallenbach

Pozměňovací návrh 95
Příloha oddíl 3.5 pokyn

Při přípravě svých vnitrostátních strategií by 
členské státy měly zajistit maximální 
součinnost v rámci jednotlivých os i mezi 
nimi navzájem a vyhnout se potenciálním 
rozporům. Rovněž budou chtít přemýšlet, 
jak zohlednit jiné strategie na úrovni EU, 
například akční plán pro ekologické 
zemědělství, nejnovější sdělení Komise 
o obnovitelných zdrojích energie, nedávné 
sdělení Komise o změnách klimatu a potřebu 
předvídat pravděpodobné vlivy na 
zemědělství a lesnictví, zprávu Komise 
o strategii EU v oblasti lesního hospodářství 
(která může pomoci dosáhnout jak cíle růstu 
a zaměstnanosti, tak cíle udržitelnosti), jakož 
i nadcházející tématické strategie v oblasti 
životního prostředí.

Při přípravě svých vnitrostátních strategií by 
členské státy měly zajistit maximální
součinnost v rámci jednotlivých os i mezi 
nimi navzájem a vyhnout se potenciálním 
rozporům a měly by mít za cíl co nejširší 
zahrnutí všech kompetentních úřadů a 
adekvátních orgánů, v souladu se zásadou 
partnerství, vymezenou v článku 6 nařízení 
Rady. Rovněž budou chtít přemýšlet, jak 
zohlednit jiné strategie na úrovni EU, 
například akční plán pro ekologické 
zemědělství, nejnovější sdělení Komise 
o obnovitelných zdrojích energie, nedávné 
sdělení Komise o změnách klimatu a potřebu 
předvídat pravděpodobné vlivy na 
zemědělství a lesnictví, zprávu Komise 
o strategii EU v oblasti lesního hospodářství 
(která může pomoci dosáhnout jak cíle růstu 
a zaměstnanosti, tak cíle udržitelnosti), jakož 
i nadcházející tématické strategie v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Marian Harkin

Pozměňovací návrh 96
Příloha oddíl 3.5 pododstavec 2

Na úrovni EU a členských států je Na úrovni EU a členských států je 
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k dispozici několik prostředků pro zlepšení 
řízení a uskutečňování politik. Technickou 
pomoc lze využít pro výstavbu evropských 
a vnitrostátních sítí pro rozvoj venkova 
jakožto platformy pro výměnu osvědčených 
postupů a zkušeností se všemi aspekty 
návrhu politiky, řízení a provádění mezi 
zúčastněnými stranami. Informovanost a 
publicitu pro zajištění včasného zapojení 
různých subjektů bude třeba zvážit při 
přípravě vnitrostátních strategií a vypracovat 
pro pozdější fáze provádění.

k dispozici několik prostředků pro zlepšení 
řízení a uskutečňování politik. Technickou 
pomoc lze využít pro výstavbu evropských 
a vnitrostátních sítí pro rozvoj venkova 
jakožto platformy pro výměnu osvědčených 
postupů a zkušeností se všemi aspekty 
návrhu politiky, řízení a provádění mezi 
zúčastněnými stranami. Informovanost a 
publicitu pro zajištění včasného zapojení 
různých subjektů, zejména na místní 
úrovni, bude třeba zvážit při přípravě 
vnitrostátních strategií a vypracovat pro 
pozdější fáze provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 97
Příloha odst. 3.6 pokyn

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti by členské státy měly 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského rybářského fondu (EFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) na daném území a 
v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/vnitrostátního strategického plánu.

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti, v souladu s principem 
„jeden fond pro jeden program“, by 
členské státy měly zajistit komplementaritu 
a soudržnost mezi akcemi financovanými 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fondu soudržnosti, Evropského 
sociálního fondu (ESF), Evropského 
rybářského fondu (EFF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD) na daném území a v dané oblasti 
činností. Hlavní zásady, pokud jde o 
„demarkační čáru“ a koordinační 
mechanismus mezi akcemi podporovanými 
z různých fondů, musí být stanoveny na 
úrovni vnitrostátního strategického 
referenčního rámce/vnitrostátního 
strategického plánu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložila Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 98
Příloha oddíl 3.6 pokyn

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti by členské státy měly 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského rybářského fondu (EFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) na daném území a 
v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/vnitrostátního strategického plánu.

Prioritně je třeba zajistit součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti by členské státy měly 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými z transevropské 
dopravní sítě (TEN–T), finančního nástroje 
pro životní prostředí (LIFE +), 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fondu soudržnosti, Evropského 
sociálního fondu (ESF), Evropského 
rybářského fondu (EFF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD) na daném území a v dané oblasti 
činností. Hlavní zásady, pokud jde o 
„demarkační čáru“ a koordinační 
mechanismus mezi akcemi podporovanými 
z různých fondů, musí být stanoveny na 
úrovni regionálního či vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/regionálního či vnitrostátního 
strategického plánu, podle toho, jak to 
danému členskému státu vyhovuje.

Or. en

Odůvodnění

Soudržnost mezi rozvojem venkova a dalšími nástroji Společenství je čím dál tím více nutná, 
třebaže se cíle různých nástrojů začínají rozcházet. Tato soudržnost musí být spíše zajištěna 
než pouze podporována, avšak na nejvhodnější úrovni v souladu s institucionálními úmluvami 
uplatněnými v tom kterém členském státu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 99
Příloha odst. 3.6 pokyn

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti, politikami sociální integrace 



AM\592585CS.doc 45/49 PE 365.127v01-00
Externí překlad

CS

V této souvislosti by členské státy měly 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského rybářského fondu (EFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) na daném území a 
v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/vnitrostátního strategického plánu.

a politikami rozvoje venkova. V této 
souvislosti by členské státy měly zajistit 
komplementaritu a soudržnost mezi akcemi 
financovanými z transevropské dopravní 
sítě (TEN–T), finančního nástroje pro 
životní prostředí (LIFE +), z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského rybářského fondu (EFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) na daném území a 
v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni regionálního či 
vnitrostátního strategického referenčního 
rámce/regionálního či vnitrostátního 
strategického plánu, podle toho, co je pro 
ten který členský stát nejvhodnější.

Or. el

Odůvodnění

Podporovat součinnost všech politik, včetně politik sociální integrace, v souvislosti 
s intenzitou sociálního vyloučení zaznamenaného ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith a Gisela 
Kallenbach

Pozměňovací návrh 100
Příloha oddíl 3.6 pokyn

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti by členské státy měly 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského rybářského fondu (EFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) na daném území a 

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti by členské státy měly, v 
souladu se svou institucionální strukturou, 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského rybářského fondu (EFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
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v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/vnitrostátního strategického plánu.

rozvoj venkova (EAFRD) na daném území a 
v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/vnitrostátního strategického plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Bernadette Bourzai, Stavros Arnaoutakis

Pozměňovací návrh 101
Příloha odst. 3.6 pokyn

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti by členské státy měly 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského rybářského fondu (EFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) na daném území a 
v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/vnitrostátního strategického plánu.

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova, 
a tedy i spolupráci různých partnerských 
regionů. V této souvislosti by členské státy 
měly zajistit komplementaritu a soudržnost 
mezi akcemi financovanými z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského rybářského fondu (EFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) na daném území a 
v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/vnitrostátního strategického plánu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 102
Příloha oddíl 3.6 pokyn

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti by členské státy měly 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu 
(ESF), Evropského rybářského fondu (EFF) 
a Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD) na daném území a 
v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni vnitrostátního 
strategického referenčního 
rámce/vnitrostátního strategického plánu.

Je třeba podporovat součinnost mezi 
strukturálními politikami, politikami 
zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova. 
V této souvislosti by členské státy měly 
zajistit komplementaritu a soudržnost mezi 
akcemi financovanými FEDER, 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fondu soudržnosti, Evropského 
sociálního fondu (ESF), z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
rybářského fondu (EFF) na daném území a 
v dané oblasti činností. Hlavní zásady, 
pokud jde o „demarkační čáru“ a 
koordinační mechanismus mezi akcemi 
podporovanými z různých fondů, musí být 
stanoveny na úrovni regionálního a 
vnitrostátního strategického referenčního 
rámce/regionálního a vnitrostátního 
strategického plánu.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předložila Bernadette Bourzai

Pozměňovací návrh 103
Příloha odst. 3.6 pododstavec 1a (nový)

Můžeme připomenout různá kritéria 
vymezení, jako je rozsah projektu, územní 
dopad (regionální nebo infraregionální), 
typ investice či typ poživatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 104
Příloha oddíl 3.6 pododstavec 2
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Pokud jde o rozvoj lidského kapitálu, měla 
by být podpora v rámci rozvoje venkova 
cílena na zemědělce a hospodářské subjekty 
podílející se na diverzifikaci hospodářství 
venkova. Obyvatelstvo venkovských oblastí 
by mohlo obdržet podporu jako součást 
integrovaného přístupu zdola nahoru. 
Činnosti v těchto oblastech by se měly 
provádět plně v souladu s cíli evropské 
strategie zaměstnanosti, jak je stanoví 
integrované hlavní směry pro růst 
a zaměstnanost, a v souladu s činnostmi 
prováděnými na základě vnitrostátních 
reformních programů v rámci lisabonského 
procesu. Pracovní program Vzdělávání 
a odborná příprava 2010 se snaží dosáhnout 
lisabonských cílů, které se týkají vzdělávání 
a odborné přípravy. Jádrem programu je 
celoživotní vzdělávání, které se vztahuje na 
všechny úrovně a typy vzdělávání a odborné 
přípravy, a to i v odvětví zemědělství, 
lesnictví a potravinářství.

Pokud jde o rozvoj lidského kapitálu, měla 
by být podpora v rámci rozvoje venkova 
cílena na zemědělce, jejich rodiny a 
hospodářské subjekty podílející se na 
diverzifikaci hospodářství venkova, 
v souhře s podporou dalších strukturálních 
nástrojů. Obyvatelstvo venkovských oblastí 
by mohlo obdržet podporu jako součást 
integrovaného přístupu zdola nahoru. 
Činnosti v těchto oblastech by se měly 
provádět plně v souladu s cíli evropské 
strategie zaměstnanosti, jak je stanoví 
integrované hlavní směry pro růst 
a zaměstnanost, a v souladu s činnostmi 
prováděnými na základě vnitrostátních 
reformních programů v rámci lisabonského 
procesu. Pracovní program Vzdělávání 
a odborná příprava 2010 se snaží dosáhnout 
lisabonských cílů, které se týkají vzdělávání 
a odborné přípravy. Jádrem programu je 
celoživotní vzdělávání, které se vztahuje na 
všechny úrovně a typy vzdělávání a odborné 
přípravy, a to i v odvětví zemědělství, 
lesnictví a potravinářství.

Or. en

Odůvodnění

Diverzifikace hospodářství představuje zásadní hybnou sílu hospodářství venkovských oblastí, 
její rozvoj však musí být co nejpružnější a nesmí jej brzdit omezení typů financování 
dostupných pro jeho prosazování na pouhý jeden nástroj rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 105
Příloha odst. 4 pododstavec 2

Rámec poskytne omezený soubor 
společných ukazatelů a společnou metodiku. 
Doplní jej ukazatele specifické pro 
programy, které budou odrážet povahu 
každé programové oblasti.

Rámec poskytne omezený soubor 
společných ukazatelů, zejména ukazatelů 
územních, jako jsou ty, které požaduje 
Parlament ve svém usnesení z 28. září 2005 
o úloze územní soudržnosti v regionálním 
rozvoji1, a společnou metodiku. Doplní jej 

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0358.
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ukazatele specifické pro programy, které 
budou odrážet povahu každé programové 
oblasti.

Or. fr

    


