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Ve vyjádření M. Bateson-Missen  na straně 4 požádal o vyškrtnutí věty – 
„Pokud se nevyužijí peněžní prostředky v některých operacích, tak je 
v pořádku je přesunout do jiných, jelikož by ČR o peníze přišla a byla by to 
škoda“ a o doplnění věty „sdělila, že je škoda, že se musí méně výkonným 
MAS snižovat finanční prostředky, ale zdůraznila, že se blížíme ke konci 
programového období a tedy vzhledem k 5% alokaci na Leader by došlo ke 
ztrátě nevyužitých prostředků. Proto musí řídící orgán reagovat, aby zajistil co 
nejlepší využití prostředků EAFRD.“  

Dále na straně 7 požádal o změny a úpravy v původním textu a o nahrazení 
textem v aktuálním znění „uvedla, že Evropská komise považuje zavedení 
jednoletého přechodného období jako dostatečné. Komise chce zajistit rychlé 
pokroky v přijetí nové SZP. Načasování záleží na schválení VFR na počátku 
roku 2020. Po jeho schválení Rada i Parlament mohou zfinalizovat své pozice 
aby mohly začít trialogy s cílem přijmout základní legislativu a legislativu 
k přechodnému období před létem“.  

Dále požádal o upravení vět v aktuálním znění „Komise poté plány schválí co 
nejrychleji v průběhu roku 2021 a členské státy začátkem roku 2022 budou 
moci začít implementaci SP. I když si uvědomuje, že je to velmi krátké 
načasování, jak pro členské státy, tak pro Evropské instituce, musíme se o to 
pokusit.“  

Dále na straně 12 požádal o úpravu poslední věty a o nahrazení aktuálním 
zněním „Žadatelům je nutné předložit možnosti čerpání na tyto aktivity, které 
umožnují vyjasnit administrativní požadavky a porozumět významu opatření 
ve prospěch klimatu a životního prostředí“.   

Na straně 13 požádal o úpravu a o nahrazení textem v aktuálním znění 
„připomněla včerejší inauguraci nové Evropské Komise a referovala 
k prioritám prezidentky Von Der Layen v rámci mandátu Komise. Zmínila 
důraz kladený na klima a životní prostředí. Zastoupení žen je také jednou 
z priorit nové Komise.“ Požádal o úpravu formulace dalších vět, v aktuálním 
znění „Pochválila ČR za přípravu nové SZP a zejména za způsob jakým je 
konzultován MV. Ten bude opět hrát významnou roli v managementu SZP. Je 
nutné zajistit vyrovnané zastoupení všech partnerů v MV“. Dále požádal o 
vyškrtnutí vyjádření „a že již čeká jen na finanční rámec a dokončení 
legislativního balíčku“ a „Přislíbila sdílet připravené nástroje s ČR“. V poslední 

Připomínky budou upraveny v textu. 



 

 

pasáži požádal o úpravu věty do aktuálního znění „Vnímá zájem členských 
zemí o další detailní diskuzi k indikátorům a jejich vykazování a o odstranění 
poslední pasáže „oproti některým jiným státům EU, které nemají dostatečnou 
kapacitu odborníků a musí se proto obracet do zahraničí. Při nové SZP by se 
měly zachovat stávající podmínky pro ČR v rámci přechodného období (2021-
2022). V systému řízení nové SZP bude mít opět významnou úlohu 
Monitorovací výbor. Ten by měl respektovat vyvážené složení všech 
relevantních partnerů“.   


