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Předmět:

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
(EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), nařízení (EU)
č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské
politiky, nařízení (EU) č. 1307/ 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé
platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské
politiky, nařízení (EU) č. 1308/ 2013, kterým se stanoví společná
organizace trhů se zemědělskými produkty, a nařízení (EU) č. 652/2014,
kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového
řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin
a rozmnožovacího materiálu rostlin (první čtení)
– přijetí legislativního aktu
= prohlášení

Prohlášení Nizozemska
Nizozemsko oceňuje snahu předsednictví dosáhnout kompromisní dohody o ustanoveních
týkajících se zemědělství ze souhrnného návrhu. Nizozemsko zejména vítá výsledky, pokud jde
o horizontální nařízení, nařízení o přímých platbách a nařízení o společné organizaci trhů.

15577/17 ADD 2

mp/lk
DRI

1

CS

Nizozemsko je však znepokojeno snížením prahu výše škod pro pojištění úrody, hospodářských
zvířat a plodin z 30 % na 20 %. Nizozemsko má v současné době dobře fungující systém pojištění
pro každé počasí s prahem 30 %. V důsledku snížení prahu výše škod budou platby vyšší a častější.
Tím se následně zvýší pojistné, a účast zemědělců na tomto systému pojištění pro každé počasí tak
bude vystavena tlaku. Podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) se navíc subvence
uplatňovaná na pojistné přesune ze „zelené kategorie“ do „oranžové kategorie“ podpůrných
opatření, která narušují obchod. Z výše uvedených důvodů se Nizozemsko zdržuje hlasování
o tomto návrhu.
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