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Pozměňovací návrh 5
Iosif Matula

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 12 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Každý členský stát konzultuje 
příslušné regionální orgány s ohledem 
na zvláštní potřeby a strategie rozvoje 
s cílem realizovat národní strategický 
plán.

Or. ro

Odůvodnění

Aby bylo možné co nejlépe reagovat na specifické potřeby každého regionu, je nutné 
konzultovat příslušné regionální orgány. Je tak možné dosáhnout co nejlepší společné 
strategie regionálního rozvoje.

Pozměňovací návrh 6
Iosif Matula

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví do dne 
31. prosince 2009 ve svém programu 
rozvoje venkova v souladu se svými 
zvláštními potřebami druhy operací 
s následujícími prioritami, jež jsou popsány 
ve strategických směrech Společenství 
a dále upřesněny v národním strategickém 
plánu:

1. Členské státy stanoví do dne 
31. prosince 2009 ve svém programu 
rozvoje venkova, po předběžné konzultaci 
s příslušnými regionálními orgány 
a v souladu se svými zvláštními potřebami,
druhy operací s následujícími prioritami, 
jež jsou popsány ve strategických směrech 
Společenství a dále upřesněny v národním 
strategickém plánu:
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Or. ro

Odůvodnění

Při stanovování strategií regionálního rozvoje je nutné mít na zřeteli i politické priority 
regionálního rozvoje. K dosažení očekávaných výsledků může vést společná politika, v níž 
se pojí tyto dva aspekty – cíl rozvoje venkova a regionálního rozvoje.

Pozměňovací návrh 7
Francesco Ferrari

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) změna klimatu, a) změna klimatu a opatření zaměřená 
na boj proti znehodnocování půdy,

Or. it

Odůvodnění

Půda hraje v zemědělství zásadní úlohu. Využívání zemědělské půdy a různé metody 
hospodaření s ní představují oblast, kde lze významným způsobem přispět k řešení nových 
problémů, jako je např. změna klimatu, energie z obnovitelných zdrojů, nedostatek vody, 
biologická rozmanitost.

Pozměňovací návrh 8
Iosif Matula

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obnovitelné zdroje energie, b) zlepšení energetické účinnosti 
a diverzifikace a využívání obnovitelných 
zdrojů energie,
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Or. ro

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 6.

Pozměňovací návrh 9
Francesco Ferrari

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g a) podpůrná opatření ve prospěch 
mladých zemědělců.

Or. it

Odůvodnění

Podpora mladých zemědělců umožňuje ze střednědobého hlediska ekonomický přínos 
zaměřený na růst hospodářství venkova.

Pozměňovací návrh 10
Iosif Matula

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druhy operací, jež mají být spojeny 
s prioritami uvedenými v prvním 
pododstavci písm. a) až f), je nutné mít 
na zřeteli i při realizaci cílů hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.

Or. ro
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 6.

Pozměňovací návrh 11
Iosif Matula

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne 1. ledna 2009 lze pro druhy 
operací uvedené v odst. 1 písm. a) až f) 
tohoto článku zvýšit míru podpory 
stanovenou v příloze I o 10 procentních 
bodů.

2. Ode dne 1. ledna 2009 lze za účelem 
realizace cílů územní soudržnosti regionů 
Evropské unie zvýšit míru podpory 
stanovenou v příloze I pro druhy operací 
uvedené v odst. 1 písm. a) až f) tohoto 
článku o 10 procentních bodů.

Or. ro

Odůvodnění

Rozvoje a soudržnosti regionů Evropské unie lze dosáhnout rychleji přidělením finančních 
prostředků na zvláštní potřeby každého jednotlivého regionu. Hospodářského pokroku 
a trvalého rozvoje lze dosáhnout, pouze pokud budou oblastem s největším růstovým 
potenciálem, např. oblasti energetické účinnosti a biologické rozmanitosti, přiděleny 
významné finanční prostředky.
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