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28.5.2018 A8-0178/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Aa. keďže nárast globálneho obchodu 

predstavuje príležitosti aj výzvy, ktoré 

súvisia, okrem iného, so životným 

prostredím, zmenou klímy, s ochranou 

vody, nedostatkom poľnohospodárskej 

pôdy a degradáciou pôdy, a preto si 

vyžaduje úpravu pravidiel medzinárodného 

obchodu s cieľom umožniť vytvorenie 

rovnakých spoločných podmienok na 

základe vysokých noriem a spravodlivých 

a udržateľných podmienok pre výmenu 

tovaru a služieb, ako aj obnovené 

a efektívne mechanizmy na ochranu 

obchodu v súlade s existujúcimi normami 

EÚ v sociálnej, hospodárskej a 

environmentálnej oblasti, v oblasti zdravia, 

v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti 

a v oblasti dobrých životných podmienok 

zvierat; 

Aa.  keďže nárast globálneho obchodu 

by mohol predstavovať príležitosti aj 

výzvy, ktoré súvisia, okrem iného, so 

životným prostredím, zmenou klímy, 

s ochranou vody, nedostatkom 

poľnohospodárskej pôdy a degradáciou 

pôdy, a preto si vyžaduje úpravu pravidiel 

medzinárodného obchodu s cieľom 

umožniť vytvorenie rovnakých spoločných 

podmienok na základe vysokých noriem 

a spravodlivých a udržateľných podmienok 

pre výmenu tovaru a služieb, ako aj 

obnovené a účinné mechanizmy na 

ochranu obchodu v súlade s existujúcimi 

normami EÚ v sociálnej, hospodárskej a 

environmentálnej oblasti, v oblasti zdravia, 

v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti 

a v oblasti dobrých životných podmienok 

zvierat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B c 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Bc. keďže je nevyhnutné ďalej posilniť 

postavenie poľnohospodárov 

v potravinovom dodávateľskom reťazci 

a zabezpečiť spravodlivú hospodársku 

súťaž na jednotnom trhu pomocou 

spravodlivých a transparentných pravidiel, 

ktoré zohľadňujú špecifický charakter 

poľnohospodárstva vo vzťahoch medzi 

výrobou a inými časťami potravinového 

dodávateľského reťazca, tak v hornej, ako 

aj dolnej časti, a poskytovať stimuly na 

účinné predchádzanie rizikám a krízam 

vrátane nástrojov aktívneho riadenia, ktoré 

dokážu lepšie zosúladiť ponuku s dopytom 

a ktoré sa môžu použiť na úrovni odvetvia 

a zo strany orgánov verejnej moci, ako sa 

uvádza v správe pracovnej skupiny pre 

poľnohospodárske trhy; keďže aspekty 

mimo rozsahu pôsobnosti SPP 

ovplyvňujúce konkurencieschopnosť 

a rovnaké podmienky pre 

poľnohospodárov sa musia náležite 

zohľadniť a monitorovať; 

Bc. keďže je nevyhnutné ďalej posilniť 

postavenie poľnohospodárov 

v potravinovom dodávateľskom reťazci 

a zabezpečiť spravodlivú hospodársku 

súťaž na jednotnom trhu pomocou 

spravodlivých a transparentných pravidiel, 

ktoré zohľadňujú špecifický charakter 

poľnohospodárstva vo vzťahoch medzi 

výrobou a inými časťami potravinového 

dodávateľského reťazca, tak v hornej, ako 

aj dolnej časti, a poskytovať stimuly na 

účinné predchádzanie rizikám a krízam 

vrátane nástrojov aktívneho riadenia, ktoré 

dokážu lepšie zosúladiť ponuku EÚ 

s dopytom a ktoré sa môžu použiť na 

úrovni odvetvia a zo strany orgánov 

verejnej moci, ako sa uvádza v správe 

pracovnej skupiny pre poľnohospodárske 

trhy; keďže aspekty mimo rozsahu 

pôsobnosti SPP ovplyvňujúce 

konkurencieschopnosť a rovnaké 

podmienky pre poľnohospodárov, 

napríklad povinné označovanie krajiny 

pôvodu, sa tiež musia náležite zohľadniť 

a monitorovať; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že členské štáty by 

mali mať primeranú úroveň flexibility 

v rámci silného spoločného rámca 
pravidiel, základných noriem, 

intervenčných nástrojov, kontrol 

a prideľovania finančných prostriedkov EÚ 

schválených spoluzákonodarcom na úrovni 

EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké 

podmienky pre poľnohospodárov, a najmä 

prístup EÚ k podpore v rámci piliera 

I s cieľom zaručiť dodržiavanie podmienok 

spravodlivej hospodárskej súťaže; 

7. domnieva sa, že členské štáty by 

mali mať primeranú úroveň flexibility bez 

toho, aby sa oslaboval silný spoločný 

rámec pravidiel, základných noriem, 

intervenčných nástrojov, kontrol 

a prideľovania finančných prostriedkov EÚ 

schválených spoluzákonodarcom na úrovni 

EÚ, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky 

pre poľnohospodárov, a najmä prístup EÚ 

k podpore v rámci piliera I s cieľom 

zaručiť dodržiavanie podmienok 

spravodlivej hospodárskej súťaže; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 obchodné dohody 

by mohli byť pre niektoré 

poľnohospodárske odvetvia EÚ prospešné 

a potrebné na posilnenie pozície Únie na 

globálnom poľnohospodárskom trhu 

a prínosné pre celé hospodárstvo EÚ, 

takisto však 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 A8-0178/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 162 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

162. víta pokrok dosiahnutý pri 

presadzovaní poľnohospodárskych 

záujmov EÚ na nedávnych dvojstranných 

obchodných rokovaniach, najmä pokiaľ ide 

o prístup vysokokvalitných 

agropotravinových výrobkov z EÚ na trh 

a o ochranu zemepisného označenia 

v tretích krajinách; verí, že je možné 

v tomto trende pokračovať a zlepšovať ho; 

162. žiada, aby sa dosiahol väčší pokrok 

pri presadzovaní poľnohospodárskych 

záujmov EÚ na nedávnych dvojstranných 

obchodných rokovaniach, najmä pokiaľ ide 

o prístup vysokokvalitných 

agropotravinových výrobkov z EÚ na trh 

a o ochranu zemepisného označenia 

v tretích krajinách; žiada, aby sa v tomto 

trende pokračovalo a aby sa vylepšoval; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 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, by sa mali zachovať 

platby dobrovoľnej viazanej podpory, mali 

by sa však aktivovať až po upovedomení 

Komisie; 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; 

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 



 

AM\1154500SK.docx  PE621.625v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

28.5.2018 A8-0178/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

 

 


