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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj návrh vítá a je toho názoru, že kontrola stavu reformy společné zemědělské 
politiky by měla dosáhnout omezení byrokracie, zjednodušení postupů a zlepšení koordinace 
nástrojů.

Zpravodaj proto navrhuje zkoordinování metod financování rozvoje venkova s ostatními 
relevantními politikami EU, jako je politika soudržnosti, což by napomohlo zkoordinovat 
zásahy, vyhnout se překrývání a navýšit dostupné finanční prostředky.

Vzhledem k tomu, že financování rozvoje venkova čelí finančnímu tlaku, je třeba zajistit, aby 
již existující opatření a schválené zásahy získávaly odpovídající finanční podporu pro to, aby 
mohly být uplatňovány. Členské státy by tedy měly mít příležitost navrhnout své programy 
pro rozvoj venkova, které by odpovídaly jejich specifickým potřebám.

Vzhledem k  omezeným zdrojům vyhrazeným pro rozvoj venkova obecně zastává zpravodaj 
názor, že by se mělo zvážit propojení zdrojů financování pro strukturální rozvoj a rozvoj 
venkova. Možnost využít nevyčerpané zdroje ze strukturálních fondů (s ohledem na pravidlo 
N+2, N+3) by měla představovat důležité opatření, jež by mohlo podpořit nejen politiku 
soudržnosti, ale i programy pro rozvoj venkova (přestože tyto jsou v současné době 
financovány v rámci okruhu 2) a za tímto účelem by měla být zavedena větší flexibilita.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby částka rovnající se těmto 

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby částka rovnající se těmto 
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finančním zdrojům byla použita na 
podporu operací spojených s novými 
úkoly.

finančním zdrojům byla použita na 
podporu stávajících i nových operací 
spojených s novými úkoly na základě 
rozhodnutí každého členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Kromě nových úkolů musí být zajištěno, aby již existující opatření a schválené zásahy 
dostávaly odpovídající finanční podporu pro to, aby mohly být řádně uplatňovány.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Tyto operace by měly být v souladu 
s operacemi financovanými z dalších 
fondů Společenství a to zejména ze 
strukturálních fondů (Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti)

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování koordinované s ostatními relevantními politikami EU, jako je politika 
soudržnosti, by napomohlo lepší koordinaci zásahů, umožnilo vyhnout se překrývání a navýšit 
dostupné finanční prostředky. 
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Za účelem zajištění přiměřeného 
financování programů pro rozvoj venkova 
by měla být zavedena větší flexibilita, jež 
by umožnila využívání nevyčerpaných 
zdrojů ze strukturálních fondů (okruh 1b) 
pro tento účel.

Or. en

Odůvodnění
Musí být zvážena možnost využití nevyčerpaných zdrojů ze strukturálních fondů (s ohledem 
na pravidlo N+2, N+3 – okruh 1b) s cílem podpořit jiné programy politiky soudržnosti EU 
a programy pro rozvoj venkova. Omezené zdroje, které jsou dostupné pro konkrétní 
strukturální opatření, vyzývají k založení nového systému, jenž by sloužil k tomuto účelu. Měla 
by být také zavedena větší flexibilita, jež by umožnila používat tyto zdroje pro rozvoj venkova 
(v současné době financovaný v rámci okruhu 2).

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí součinnost 
s podobnými operacemi financovanými 
z jiných fondů Společenství, zejména ze 
strukturálních fondů, a ve vhodných 
případech zavedou integrovaný přístup ke 
strategiím, činnostem a financování.

Or. en
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Odůvodnění

Totéž odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 2.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Částku rovnající se částkám 
vyplývajícím z použití snížení povinného 
odlišení podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 
nařízení (ES) [č. XXXX/2008 (nové 
nařízení o režimech přímých podpor)] 
vynaloží členské státy v období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2015 jako podporu 
Společenství podle současných programů 
pro rozvoj venkova na operace druhů 
uvedených v článku 16a tohoto nařízení 
schválených po 1. lednu 2010.

(5a) Částku rovnající se částkám 
vyplývajícím z použití snížení povinného 
odlišení podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 
nařízení (ES) [č. XXXX/2008 (nové 
nařízení o režimech přímých podpor)] 
vynaloží členské státy v období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2015 jako podporu 
Společenství podle současných programů 
pro rozvoj venkova na stávající i nové
operace spojené s novými úkoly na 
základě rozhodnutí každého členského 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Totéž odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 1.
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