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28.5.2018 A8-0178/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. žiada, aby sa súčasný systém 

výpočtu priamych platieb v rámci piliera I, 

najmä v členských štátoch, v ktorých sa 

hodnota nárokov stále čiastočne 

vypočítava na základe historických 

referencií, zmodernizoval a nahradil 

metódou na výpočet platieb EÚ, ktorej 

základnou zložkou by bola podpora 

príjmov pre poľnohospodárov do určitých 

limitov a ktorá by sa mohla postupne 

zvyšovať s príspevkom k poskytovaniu 

verejných statkov v súlade s cieľmi 

a zámermi EÚ do roku 2030, aby sa tento 

systém stal jednoduchším 

a transparentnejším; 

55. žiada, aby sa súčasný systém 

výpočtu priamych platieb v rámci piliera I 

zmodernizoval a nahradil metódou na 

výpočet platieb EÚ, ktorej základnou 

zložkou by bola podpora príjmov pre 

poľnohospodárov do určitých limitov 

a ktorá by sa mohla postupne zvyšovať 

s príspevkom k poskytovaniu verejných 

statkov v súlade s cieľmi a zámermi EÚ do 

roku 2030, aby sa tento systém stal 

jednoduchším a transparentnejším; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. víta jednoduchý, odôvodnený, 

transparentný a ľahko realizovateľný 

režim jednotnej platby za plochu (SAPS), 

ktorý sa úspešne využíva v mnohých 

členských štátoch; žiada preto, aby sa 

SASP zachoval aj po roku 2020, a 

navrhuje, aby bol používaný v každom 

členskom štáte alebo každým 

poľnohospodárom v EÚ; 

56. žiada, aby sa v rámci SPP počnúc 

rokom 2020 obnovil viazaný systém 

podpory, ktorý účinnejšie zohľadní 

situáciu poľnohospodárskych podnikov; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. domnieva sa, že by sa mali 

zachovať platby dobrovoľnej viazanej 

podpory, pričom by sa tieto mali aktivovať 

iba na základe posúdenia Komisie, pri 

dodržaní prísnych podmienok, že sa 

zaručia rovnaké podmienky na jednotnom 

trhu, predíde sa narušeniu hospodárskej 

súťaže, najmä pokiaľ ide o komodity, 

zabezpečí sa súlad s pravidlami WTO 

a neohrozí sa úsilie o dosiahnutie cieľov 

v oblasti životného prostredia a klímy; 

domnieva sa, že dobrovoľná viazaná 

podpora slúži ako nástroj na riešenie 

potrieb citlivých odvetví a špecifických 

cieľov týkajúcich sa životného prostredia, 

klímy alebo kvality a uvádzania 

poľnohospodárskych výrobkov na trh 

s cieľom stimulovať poľnohospodárske 

postupy, ktoré spĺňajú vysoké normy 

týkajúce sa dobrých životných podmienok 

zvierat a environmentálne normy s cieľom 

zvládať špecifické ťažkosti, najmä tie, 

ktoré vyplývajú zo štrukturálnej 

konkurenčnej nevýhody znevýhodnených 

a horských regiónov, ako aj ťažkosti, ktoré 

majú skôr dočasný charakter a súvisia 

napríklad s prechodom zo starého systému 

platobných nárokov; okrem toho sa 

domnieva, že dobrovoľná viazaná podpora 

je aj nástrojom na podporu strategicky 

významnej výroby, napríklad 

67. domnieva sa, že za prísnych 

podmienok, ktorými sa zaručia rovnaké 

podmienky na vnútornom trhu, predíde sa 

narušeniu hospodárskej súťaže, najmä 

pokiaľ ide o komodity, zabezpečí sa súlad 

s pravidlami WTO a neohrozí sa úsilie 

o dosiahnutie cieľov v oblasti životného 

prostredia a klímy, by sa mali zachovať 

platby dobrovoľnej viazanej podpory, mali 

by sa však aktivovať až po tom, ako o nich 

bude upovedomená Komisia; domnieva sa, 

že dobrovoľná viazaná podpora slúži ako 

nástroj na riešenie potrieb citlivých odvetví 

a špecifických cieľov týkajúcich sa 

životného prostredia, klímy alebo kvality 

a uvádzania poľnohospodárskych 

výrobkov na trh s cieľom stimulovať 

poľnohospodárske postupy, ktoré spĺňajú 

vysoké normy týkajúce sa dobrých 

životných podmienok zvierat 

a environmentálne normy s cieľom zvládať 

špecifické ťažkosti, najmä tie, ktoré 

vyplývajú zo štrukturálnej konkurenčnej 

nevýhody znevýhodnených a horských 

regiónov, ako aj ťažkosti, ktoré majú skôr 

dočasný charakter a súvisia napríklad 

s prechodom zo starého systému 

platobných nárokov; okrem toho sa 

domnieva, že dobrovoľná viazaná podpora 

je aj nástrojom na podporu strategicky 

významnej výroby, napríklad 
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bielkovinových plodín, v budúcnosti alebo 

na kompenzáciu vplyvu dohôd o voľnom 

obchode; okrem toho zdôrazňuje, že platby 

dobrovoľnej viazanej podpory sú dôležité 

na zachovanie rozmanitosti 

poľnohospodárskej výroby v EÚ, 

zamestnanosti v poľnohospodárstve 

a udržateľných systémov výroby; 

bielkovinových plodín, v budúcnosti alebo 

na kompenzáciu vplyvu dohôd o voľnom 

obchode; okrem toho zdôrazňuje, že platby 

dobrovoľnej viazanej podpory sú dôležité 

na zachovanie rozmanitosti 

poľnohospodárskej výroby v EÚ, 

zamestnanosti v poľnohospodárstve 

a udržateľných systémov výroby; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  78a. konštatuje, že Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

(EPFRV), ktorý patrí pod pilier II, by sa 

mal sústrediť na vlastné ciele týkajúce sa 

hospodárskeho rozvoja komunít vo 

vidieckych oblastiach; žiada, aby fond 

EPFRV nebol mobilizovaný za účelom 

integrácie prisťahovalcov a utečencov, 

pretože to nepatrí medzi jeho štrukturálne 

ciele; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 97 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

97. domnieva sa, že minimálna suma 

celkového dostupného rozpočtu v rámci 

piliera II by sa mala vyčleniť na 

agroenvironmentálno-klimatické opatrenia 

vrátane ekologického poľnohospodárstva, 

sekvestrácie CO2, zdravia pôdy, 

udržateľných opatrení na 

obhospodarovanie lesov, plánovania 

hospodárenia so živinami na ochranu 

biodiverzity a opeľovania a genetickej 

rozmanitosti zvierat a rastlín; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje význam zachovania 

platieb v rámci siete Natura 2000 

a zabezpečenia toho, aby boli dostatočné 

na to, aby mohli slúžiť ako skutočný stimul 

pre poľnohospodárov;  

97. domnieva sa, že primeraná suma 

celkového dostupného rozpočtu v rámci 

piliera II by sa mala vyčleniť na 

agroenvironmentálno-klimatické opatrenia 

vrátane ekologického poľnohospodárstva, 

sekvestrácie CO2, zdravia pôdy, 

udržateľných opatrení na 

obhospodarovanie lesov, plánovania 

hospodárenia so živinami na ochranu 

biodiverzity a opeľovania a genetickej 

rozmanitosti zvierat a rastlín; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje význam zachovania 

platieb v rámci siete Natura 2000 

a zabezpečenia toho, aby boli dostatočné 

na to, aby mohli slúžiť ako skutočný stimul 

pre poľnohospodárov;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 140 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

140. domnieva sa, že hoci obchodné 

dohody sú pre niektoré poľnohospodárske 

odvetvia EÚ prospešné a potrebné na 

posilnenie pozície Únie na globálnom 

poľnohospodárskom trhu a sú prínosom 

pre celé hospodárstvo EÚ, takisto prinášajú 

množstvo výziev, najmä pre malé a stredné 

poľnohospodárske podniky a citlivé 

odvetvia, ktoré je potrebné zohľadniť, ako 

je dodržiavanie sanitárnych 

a fytosanitárnych noriem, noriem v oblasti 

dobrých životných podmienok zvierat, 

environmentálnych a sociálnych noriem 

EÚ, čo si vyžaduje súlad medzi obchodnou 

politikou a určitými cieľmi SPP a nesmie 

viesť k oslabeniu vysokej úrovne 

európskych noriem alebo ohroziť jej 

vidiecke oblasti; 

140. domnieva sa, že hoci obchodné 

dohody sú škodlivé pre primárny sektor 

poľnohospodárstva EÚ, nevyhnutné na 

posilnenie pozície Únie na globálnom 

poľnohospodárskom trhu a prínosné pre 

celé hospodárstvo EÚ, takisto prinášajú 

množstvo výziev, najmä pre malé a stredné 

poľnohospodárske podniky a citlivé 

odvetvia, ktoré je potrebné zohľadniť, ako 

je dodržiavanie sanitárnych 

a fytosanitárnych noriem, noriem v oblasti 

dobrých životných podmienok zvierat, 

environmentálnych a sociálnych noriem 

EÚ, čo si vyžaduje súlad medzi obchodnou 

politikou a určitými cieľmi SPP a nesmie 

viesť k oslabeniu vysokej úrovne 

európskych noriem alebo ohroziť jej 

vidiecke oblasti; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 142 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

142. zdôrazňuje, že potreba posilniť 

ochranné mechanizmy by tiež mala vniesť 

svetlo do diskusií o budúcich obchodných 

dohodách (Mercosur, Nový Zéland, 

Austrália atď.) a o ich vplyve na 

poľnohospodárstvo v Európe; 

142. zdôrazňuje, že potreba posilniť 

ochranné mechanizmy by tiež mala vniesť 

svetlo do diskusií o budúcich obchodných 

dohodách (Mercosur, Nový Zéland, 

Austrália atď.), ako aj o obchodných 

preferenciách udelených tretím krajinám 

(Ukrajina) a o ich vplyve na 

poľnohospodárstvo v Európe; ďalej 

zdôrazňuje, že táto obchodná politika 

predstavuje pre členské štáty ohrozenie 

zdravia; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 142 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  142a. zdôrazňuje, že existujúca pomoc v 

rámci piliera I a piliera II nie je 

postačujúca na kompenzáciu 

nepriaznivých vplyvov dohôd o voľnom 

obchode na príjmy poľnohospodárov v 

členských štátoch, a vyzýva preto na 

absolútne vylúčenie odvetví 

poľnohospodárstva z rokovaní o 

dohodách; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene Skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 145 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

145. zastáva názor, že viaceré revízie 

SPP, ktoré boli vykonané od roku 1990, 

boli výrazne ovplyvnené požiadavkami 

medzinárodného obchodu a WTO; 

domnieva sa, že týmito revíziami sa zvýšila 

konkurencieschopnosť európskych 

poľnohospodárskych výrobkov 
a európskeho agropotravinárskeho 

sektora, ale zároveň sa zhoršila situácia 

veľkých častí poľnohospodárskeho 

odvetvia, ktoré sú teraz vystavené 

nestabilite svetových trhov; domnieva sa, 

že nastal čas – ako Komisia uvádza 

v oznámení o budúcnosti 

poľnohospodárstva a potravinárstva 

v Európe – aby sme sa sústredili na iné 

ciele SPP, napríklad na životnú úroveň 
poľnohospodárov a otázky týkajúce sa 

zdravia, zamestnanosti, životného 

prostredia a klímy; 

145. zdôrazňuje, že rôzne kolá rokovaní 

WTO neboli úspešné, pokiaľ ide o 

poľnohospodárstvo, a priniesli len 

zrušenie hlavných nástrojov SPP; 

zdôrazňuje tiež, že nezabránili hlavným 

poľnohospodárskym mocnostiam, ako je 

USA, prijať protekcionistické opatrenia; 

žiada preto Európsku úniu, aby sa 

zamerala skôr na ochranu záujmov 

svojich poľnohospodárov než na prísne 

dodržiavanie dohôd WTO;  

Or. en 

 

 


