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Pozmeňujúci návrh 1
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. trvá na tom, že by sa nemali 
vykonať žiadne ďalšie škrty v rozpočte 
pre poľnohospodárstvo, najmä vzhľadom 
na to, že odvetvie poľnohospodárstva 
často postihujú krízy, ktoré si vyžadujú 
reakciu prostredníctvom rozpočtu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. konštatuje, že rozpočtový rok 2020 
je posledným rokom súčasného obdobia 
VFR, a preto zdôrazňuje dôležitosť 
prípravy a plynulého prispôsobenia 
novému finančnému obdobiu, v ktorom 
treba zabezpečiť primeranú životnú 
úroveň poľnohospodárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. vyjadruje hlboké znepokojenie v 
súvislosti s rozpočtovými dôsledkami 
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situácie, ktorá sa vyznačuje absenciou 
dohody o brexite, a keďže 
poľnohospodári musia plánovať svoju 
činnosť vopred, dôrazne sa stavia proti 
akémukoľvek neočakávanému zníženiu 
rozpočtových prostriedkov pridelených na 
SPP v roku 2020 v prípade, že medzi 
Úniou a Spojeným kráľovstvom nebude 
dosiahnutá dohoda;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. poznamenáva, že rozpočtová 
podpora Únie určená pre formy 
poľnohospodárstva, ktoré poškodzujú 
životné prostredie, vedie k 
externalizovaným nákladom, ktoré potom 
musia znášať iné verejné fondy; 
zdôrazňuje, že to nie je efektívny spôsob 
využívania rozpočtu; konštatuje, že 
celosystémové prístupy, ako je 
agroekológia, vedú k nižšiemu počtu 
negatívnych externalít a v tomto ohľade 
predstavujú efektívnejšie využívanie 
rozpočtu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2e. zdôrazňuje, že rozpočet Únie musí 
byť v súlade s cieľmi Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2f. pripomína, že v marci 2017 Rada 
ECOFIN vyzvala členské štáty, aby počas 
zostávajúceho obdobia súčasného VFR 
vynaložili vyššiu sumu z rozpočtu Únie na 
financovanie opatrení v oblasti klímy 
vzhľadom na dodatočné záväzky prijaté 
na konferencii COP 21 v Paríži; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že k tomuto 
zvýšeniu výdavkov nedošlo, a to vzhľadom 
na záväzky Únie vyplývajúce z Parížskej 
dohody, ako aj na cieľ Európskeho 
parlamentu vyčleniť 30 % výdavkov v 
budúcom VFR na roky 2021 – 2027 na 
opatrenia súvisiace s klímou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2g. pripomína, že podľa Európskeho 
dvora audítorov (ECA) existuje vážne 
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riziko, že cieľ vynaložiť aspoň 20 % 
výdavkov v rámci rozpočtu Únie na roky 
2014 – 2020 na oblasť klímy sa 
nedosiahne; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že prostredníctvom v súčasnosti 
predkladaného návrhu všeobecného 
rozpočtu na rok 2020 dosiahne podiel 
výdavkov súvisiacich s klímou v rámci 
rozpočtu Únie na roky 2014 – 2020 iba 
19,7 %, a to i napriek tomu, že v tomto 
návrhu je na opatrenia súvisiace s klímou 
pridelených 21 % výdavkov; konštatuje, že 
pokiaľ ide o výdavky na opatrenia v 
oblasti klímy, v porovnaní s cieľom to 
predstavuje deficit vo výške 3,5 miliardy 
EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rozpočtových prostriedkov, ktoré 
Komisia navrhla pre organizácie výrobcov 
v odvetví ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna 
EUR), čo by mohlo obmedziť ich silnejúci 
vplyv na obnovenie vyváženosti 
vyjednávacích pozícií v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; vyjadruje 
poľutovanie nad chýbajúcimi 
rozpočtovými prostriedkami pre sektor 
hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 
Ukrajinou;

3. odmieta zníženie rozpočtových 
prostriedkov, ktoré Komisia navrhla pre 
organizácie výrobcov v odvetví ovocia a 
zeleniny (– 14,6 milióna EUR), čo by 
mohlo obmedziť ich silnejúci vplyv na 
obnovenie vyváženosti vyjednávacích 
pozícií v potravinovom dodávateľskom 
reťazci; vyjadruje poľutovanie nad 
chýbajúcimi rozpočtovými prostriedkami 
pre sektor hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 
Ukrajinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rozpočtových prostriedkov, ktoré 
Komisia navrhla pre organizácie výrobcov 
v odvetví ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna 
EUR), čo by mohlo obmedziť ich silnejúci 
vplyv na obnovenie vyváženosti 
vyjednávacích pozícií v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; vyjadruje 
poľutovanie nad chýbajúcimi 
rozpočtovými prostriedkami pre sektor 
hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 
Ukrajinou;

3. dôrazne sa stavia proti zníženiu 
rozpočtových prostriedkov, ktoré Komisia 
navrhla pre organizácie výrobcov v odvetví 
ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna EUR), čo 
by mohlo obmedziť ich silnejúci vplyv na 
obnovenie vyváženosti vyjednávacích 
pozícií v potravinovom dodávateľskom 
reťazci; vyjadruje poľutovanie nad 
chýbajúcimi rozpočtovými prostriedkami 
pre sektor hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 
Ukrajinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rozpočtových prostriedkov, ktoré 
Komisia navrhla pre organizácie výrobcov 
v odvetví ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna 
EUR), čo by mohlo obmedziť ich silnejúci 
vplyv na obnovenie vyváženosti 
vyjednávacích pozícií v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; vyjadruje 
poľutovanie nad chýbajúcimi 
rozpočtovými prostriedkami pre sektor 
hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 
Ukrajinou;

3. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rozpočtových prostriedkov, ktoré 
Komisia navrhla pre organizácie výrobcov 
v odvetví ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna 
EUR), čo by mohlo obmedziť ich silnejúci 
vplyv na obnovenie vyváženosti 
vyjednávacích pozícií v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; v tejto súvislosti by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa platby 
pre tento sektor neznížili; vyjadruje 
poľutovanie nad chýbajúcimi 
rozpočtovými prostriedkami pre sektor 
hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 
Ukrajinou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rozpočtových prostriedkov, ktoré 
Komisia navrhla pre organizácie výrobcov 
v odvetví ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna 
EUR), čo by mohlo obmedziť ich silnejúci 
vplyv na obnovenie vyváženosti 
vyjednávacích pozícií v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; vyjadruje 
poľutovanie nad chýbajúcimi 
rozpočtovými prostriedkami pre sektor 
hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 
Ukrajinou;

3. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rozpočtových prostriedkov, ktoré 
Komisia navrhla pre organizácie výrobcov 
v odvetví ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna 
EUR), čo by mohlo obmedziť ich silnejúci 
vplyv na obnovenie vyváženosti 
vyjednávacích pozícií v potravinovom 
dodávateľskom reťazci, keďže 
poľnohospodári budú priamo zasiahnutí; 
vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcimi 
rozpočtovými prostriedkami pre sektor 
hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 
Ukrajinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rozpočtových prostriedkov, ktoré 
Komisia navrhla pre organizácie výrobcov 
v odvetví ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna 
EUR), čo by mohlo obmedziť ich silnejúci 
vplyv na obnovenie vyváženosti 
vyjednávacích pozícií v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; vyjadruje 
poľutovanie nad chýbajúcimi 
rozpočtovými prostriedkami pre sektor 
hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 

3. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rozpočtových prostriedkov, ktoré 
Komisia navrhla pre organizácie výrobcov 
v odvetví ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna 
EUR), čo by mohlo obmedziť ich silnejúci 
vplyv na obnovenie vyváženosti 
vyjednávacích pozícií v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; vyjadruje 
poľutovanie nad chýbajúcimi 
rozpočtovými prostriedkami pre sektor 
hydinového mäsa a navrhuje vyčleniť 
finančné prostriedky v oddiele „Iné 
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Ukrajinou; opatrenia týkajúce sa bravčového mäsa, 
hydiny, vajec, včelárstva, ďalších 
živočíšnych produktov“ vo výške 25 
miliónov EUR na podporu odvetvia 
hydinového mäsa, keďže toto odvetvie trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 
Ukrajinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rozpočtových prostriedkov, ktoré 
Komisia navrhla pre organizácie výrobcov 
v odvetví ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna 
EUR), čo by mohlo obmedziť ich silnejúci 
vplyv na obnovenie vyváženosti 
vyjednávacích pozícií v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; vyjadruje 
poľutovanie nad chýbajúcimi 
rozpočtovými prostriedkami pre sektor 
hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu s 
Ukrajinou;

3. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rozpočtových prostriedkov, ktoré 
Komisia navrhla pre organizácie výrobcov 
v odvetví ovocia a zeleniny (– 14,6 milióna 
EUR), čo by mohlo obmedziť ich silnejúci 
vplyv na obnovenie vyváženosti 
vyjednávacích pozícií v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; vyjadruje 
poľutovanie nad chýbajúcimi 
rozpočtovými prostriedkami pre sektor 
hydinového mäsa, ktorý trpí 
nespravodlivým narušením obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Giuseppe Milazzo

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou náhradou za zníženie 
rozpočtových prostriedkov, ktoré navrhla 
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Komisia pre pestovateľov ovocia a 
zeleniny v Únii, čo je odvetvie, ktoré čelí 
vážnej kríze v dôsledku fytofágnych a 
patologických agensov, ako sú vírusy 
Tristeza v prípade pomarančov, Mal secco 
v prípade citrónov, Tuta absoluta v 
prípade paradajok a Xylella fastidiosa v 
prípade olivovníkov; preto žiada, aby sa i 
napriek zníženiu rozpočtových 
prostriedkov počítalo s plánom 
financovania citrusov s cieľom podporiť 
náklady na prechod od súčasných citrusov 
a olivovníkov k odrodám tých istých 
rastlín, ktoré sú však odolnejšie, čo 
umožní skutočnú obnovu tohto odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 
ťažkostí na trhu v súvislosti s brexitom; 
vyjadruje obavy nad tým, že na tento 
sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor a iné sektory 
v prípade ťažkostí na trhu v súvislosti s 
brexitom; vyjadruje obavy nad tým, že na 
tento sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 
ťažkostí na trhu v súvislosti s brexitom; 
vyjadruje obavy nad tým, že na tento 
sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 
ťažkostí na trhu v súvislosti s možnosťou 
brexitu; vyjadruje obavy nad tým, že na 
tento sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 
ťažkostí na trhu v súvislosti s brexitom; 
vyjadruje obavy nad tým, že na tento 
sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť „Ostatné 
opatrenia týkajúce sa hovädzieho a 
teľacieho mäsa“ s cieľom podporiť tento 
sektor v prípade ťažkostí na trhu v 
súvislosti s brexitom; zdôrazňuje, že 
vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie 
bude mať výrazný negatívny vplyv aj na 
viaceré poľnohospodárske odvetvia v 
Európskej únii; vyjadruje znepokojenie v 
súvislosti s tým, že na výrobcov v Únii 
môže negatívne vplývať aj obchodná 
dohoda Únie s Mercosurom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Anne Sander, Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 
ťažkostí na trhu v súvislosti s brexitom; 
vyjadruje obavy nad tým, že na tento 
sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť „Ostatné 
opatrenia týkajúce sa hovädzieho a 
teľacieho mäsa“ s cieľom podporiť tento 
sektor v prípade ťažkostí na trhu v 
súvislosti s brexitom; vyjadruje obavy nad 
tým, že obchodná dohoda medzi Úniou a 
Mercosurom bude mať dodatočný 
negatívny vplyv na tieto 
poľnohospodárske odvetvia, a preto žiada 
Komisiu, aby do konca roka 2019 
podrobne objasnila obsah plánu podpory 
Únie vo výške 1 miliardy EUR, ktorý bol 
oznámený 28. júna 2019 a ktorého cieľom 
je umožniť, aby citlivé poľnohospodárske 
odvetvia v Únii dokázali zvládať prípadný 
negatívny vplyv tejto dohody v prípade jej 
ratifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 
ťažkostí na trhu v súvislosti s brexitom; 
vyjadruje obavy nad tým, že na tento 
sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť „Ostatné 
opatrenia týkajúce sa hovädzieho a 
teľacieho mäsa“ s cieľom podporiť tento 
sektor v Írsku v prípade ťažkostí na trhu v 
súvislosti s brexitom; žiada Komisiu, aby 
navrhla plán podpory pre všetky 
poľnohospodárske odvetvia Únie, ktoré by 
pravdepodobne zasiahlo vystúpenie 
Spojeného kráľovstva z Únie, a aby 
rozšírila tento plán na dotknuté členské 
štáty podľa toho, do akej miery by boli 
zasiahnuté; domnieva sa, že nato, aby bol 
tento plán účinný, musí zahŕňať 
štrukturálne opatrenia zamerané na 
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posilnenie organizácie odvetví a na 
podporu diverzifikácie obchodných tokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 
ťažkostí na trhu v súvislosti s brexitom; 
vyjadruje obavy nad tým, že na tento 
sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

4. domnieva sa, že návrh Komisie 
vyčleniť 50 miliónov EUR na oblasť 
„Ostatné opatrenia týkajúce sa hovädzieho 
a teľacieho mäsa“ by sa mal rozšíriť na 
všetky dotknuté odvetvia a všetky členské 
štáty s cieľom vyrovnať sa s ťažkosťami 
na trhu v súvislosti s brexitom a s 
dodatočným negatívnym vplyvom 
obchodnej dohody Únie s Mercosurom; 
pokiaľ ide o obchodnú dohodu Únie s 
Mercosurom, domnieva sa, že pred 
nadobudnutím platnosti tejto obchodnej 
dohody by sa malo vykonať riadne 
posúdenie vplyvu, a to podľa jednotlivých 
odvetví a členských štátov, a že by sa mali 
zaviesť ochranné opatrenia vrátane 
rozpočtového pohotovostného plánu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť „Ostatné 
opatrenia týkajúce sa hovädzieho a 
teľacieho mäsa“ s cieľom podporiť írsky 



PE639.812v01-00 14/30 AM\1186454SK.docx

SK

ťažkostí na trhu v súvislosti s brexitom; 
vyjadruje obavy nad tým, že na tento 
sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

sektor v prípade ťažkostí na trhu v 
súvislosti s brexitom; vyjadruje obavy nad 
tým, že na tento sektor môže negatívne 
vplývať aj obchodná dohoda Únie s 
Mercosurom; žiada však Komisiu, aby 
zvážila dodatočné pridelenie prostriedkov 
pre ostatné členské štáty, ktorých vývoz 
hovädzieho mäsa by bol ovplyvnený 
brexitom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 
ťažkostí na trhu v súvislosti s brexitom; 
vyjadruje obavy nad tým, že na tento 
sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť „Ostatné 
opatrenia týkajúce sa hovädzieho a 
teľacieho mäsa“ s cieľom podporiť tento 
sektor v prípade ťažkostí na trhu v 
súvislosti s brexitom; vyjadruje obavy nad 
tým, že na tento sektor môžu negatívne 
vplývať obchodné dohody Únie najmä s 
Mercosurom, Kanadou a prípadné 
uzatvorenie dohody so Spojenými štátmi 
americkými;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 

4. poukazuje na návrh Komisie 
vyčleniť 50 miliónov EUR na oblasť 
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týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 
ťažkostí na trhu v súvislosti s brexitom; 
vyjadruje obavy nad tým, že na tento 
sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

„Ostatné opatrenia týkajúce sa hovädzieho 
a teľacieho mäsa“ s cieľom podporiť tento 
sektor v prípade ťažkostí na trhu v 
súvislosti s brexitom; vyjadruje obavy nad 
tým, že na tento sektor môže negatívne 
vplývať aj obchodná dohoda Únie s 
Mercosurom; trvá na tom, že v záujme 
zabezpečenia súladu s cieľmi v oblasti 
klímy by podpora pre odvetvia chovu 
hospodárskych zvierat nemala byť bez 
podmienok a mala by uprednostňovať tie 
výrobné metódy, ktoré sú prínosom pre 
klímu, životné prostredie a biodiverzitu, 
napríklad chov hospodárskych zvierat na 
báze extenzívnej pastvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť Ostatné opatrenia 
týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa s 
cieľom podporiť tento sektor v prípade 
ťažkostí na trhu v súvislosti s brexitom; 
vyjadruje obavy nad tým, že na tento 
sektor môže negatívne vplývať aj 
obchodná dohoda Únie s Mercosurom;

4. víta návrh Komisie vyčleniť 50 
miliónov EUR na oblasť „Ostatné 
opatrenia týkajúce sa hovädzieho a 
teľacieho mäsa“ s cieľom podporiť tento 
sektor v prípade ťažkostí na trhu v 
súvislosti s brexitom; vyjadruje obavy nad 
tým, že na tento sektor môže negatívne 
vplývať aj obchodná dohoda Únie s 
Mercosurom; žiada ďalšie pridelenie 
rozpočtových prostriedkov na opatrenia v 
ostatných odvetviach v prípade ťažkostí 
na trhu v súvislosti s vystúpením 
Spojeného kráľovstva z Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. upozorňuje na rozpočtovú 
neefektívnosť pri podpore citlivých 
odvetví a zároveň ich otvára ďalšej 
hospodárskej súťaži a riziku nestability 
trhu, najmä prostredníctvom 
dvojstranných dohôd o voľnom obchode; 
okrem toho konštatuje dlhodobé oslabenie 
tradičných vlastných zdrojov v rozpočte 
Únie spôsobené najmä znížením ciel v 
dôsledku dohôd o voľnom obchode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. berie na vedomie návrh Komisie 
na pomoc poľnohospodárom 
prostredníctvom balíka finančnej podpory 
vo výške 1 miliardy EUR v prípade 
narušenia trhu v dôsledku obchodnej 
dohody Únie s Mercosurom. trvá na tom, 
že tieto prostriedky by sa nemali čerpať zo 
žiadneho existujúceho rozpočtového 
riadku pre poľnohospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. žiada Komisiu, aby zvážila aj 
dodatočnú podporu pre ďalšie odvetvia, 
ako sú vinárstvo alebo ovocinárstvo a 
zeleninárstvo, s cieľom pomôcť im 
prekonať obchodné škody súvisiace s 
brexitom a podporiť propagačné kampane 
v tretích krajinách s cieľom otvoriť a 
konsolidovať nové trhové príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. vyjadruje znepokojenie nad 
súčasnou krízou v sektore cukru po 
zrušení systému kvót a nedávnom 
oznámení o zatvorení ôsmich závodov v 
Únii; preto naliehavo žiada Komisiu, aby 
podporovala súkromné skladovanie s 
cieľom prispieť k zlepšeniu situácie na 
trhu a aby zvážila možnosť zavedenia 
sprievodných opatrení pre 
poľnohospodárov a spracovateľov 
zasiahnutých týmto zatvorením závodov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. vyjadruje poľutovanie nad 
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nedostatkom finančných prostriedkov 
vyčlenených na podporu sektora cukru, 
ktorý má v súčasnosti veľké ťažkosti; 
domnieva sa, že pri absencii zásahu 
orgánov verejnej moci musia mať 
súkromné subjekty možnosť 
uskutočňovať súkromné iniciatívy na 
reguláciu výroby; v tejto súvislosti 
navrhuje, aby Komisia vzhľadom na novú 
výrobnú kampaň posúdila možnosť 
vykonania rozpočtovo neutrálnych 
opatrení dostupných podľa článku 222 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 
Európskeho parlamentu a Rady1a, ktorým 
sa poľnohospodárom a ich organizáciám 
povoľuje uzatvárať kolektívne zmluvy s 
cieľom koordinovane stiahnuť z trhu, 
skladovať alebo znižovať svoju výrobu;
____________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 
2013 o spoločnej rybárskej politike, 
ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 
1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a ktorým 
sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 
2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a 
rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ 
L 354, 28.12.2013, s. 22).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Odsek 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4f. víta zvýšenie finančných 
prostriedkov, ktoré Komisia navrhla pre 
propagačné opatrenia, čím sa potvrdila 
účinnosť zlepšení dosiahnutých vďaka 
poslednej reforme; domnieva sa, že 
propagačné opatrenia majú zásadný 
význam pre rozšírenie podielu vývozu z 
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Únie na trhy na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Odsek 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4g. zastáva názor, že Komisia by mala 
naďalej posilňovať propagačné kampane 
na otváranie nových trhov pre kvalitné 
výrobky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Odsek 4 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4h. vyjadruje poľutovanie nad 
chýbajúcou podporou pre 
poľnohospodárov, pokiaľ ide o opatrenia, 
najmä v sektore mlieka a mliečnych 
výrobkov, ktorí čelia pretrvávajúcim 
ťažkostiam na trhu v dôsledku ruského 
embarga;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Odsek 4 i (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4i. pripomína, že počas posledných 
piatich rokov sa európske 
poľnohospodárske odvetvia naďalej 
vyrovnávajú s dôsledkami ruského 
embarga; zdôrazňuje, že akékoľvek 
ďalšie dôsledky pre poľnohospodárske 
obchodné toky súvisiace s vystúpením 
Spojeného kráľovstva z Únie by mohli 
spôsobiť ďalšie narušenie, a žiada o 
dodatočné rozpočtové prostriedky na 
výnimočné opatrenia v prípade, že sú 
potrebné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4j. upozorňuje na nepriaznivé 
poveternostné podmienky, ktorým 
európske poľnohospodárstvo čelilo v 
posledných rokoch a ktoré by mali byť v 
dôsledku zmeny klímy podľa predpovedí 
čoraz častejšie a intenzívnejšie; vyzýva na 
mobilizáciu krízovej rezervy pre odvetvie 
poľnohospodárstva s cieľom podporiť 
poľnohospodárov postihnutých 
tohtoročným suchom; zdôrazňuje však, že 
výnimky z environmentálnych požiadaviek 
sa pravdepodobne ukážu ako 
kontraproduktívne, keďže môžu zvýšiť 
náchylnosť na sucho;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že Únia môže 
významne prispievať k podpore zdravých 
stravovacích návykov, najmä u detí, a preto 
považuje za veľmi dôležité, aby sa v plnej 
miere využili stropy pre školské programy 
Únie stanovené v súčasnom nariadení; 
vyzýva preto členské štáty, aby posilnili 
svoje vnútroštátne programy a plne využili 
všetky pridelené rozpočtové prostriedky 
(250 miliónov EUR);

5. domnieva sa, že Únia môže 
významne prispievať k podpore zdravých 
stravovacích návykov, najmä u detí, a preto 
považuje za veľmi dôležité, aby sa v plnej 
miere využili stropy pre školské programy 
Únie stanovené v súčasnom nariadení; 
vyzýva preto členské štáty, aby posilnili 
svoje vnútroštátne programy a plne využili 
všetky pridelené rozpočtové prostriedky 
(250 miliónov EUR) prostredníctvom 
menej byrokratických programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že Únia môže 
významne prispievať k podpore zdravých 
stravovacích návykov, najmä u detí, a preto 
považuje za veľmi dôležité, aby sa v plnej 
miere využili stropy pre školské programy 
Únie stanovené v súčasnom nariadení; 
vyzýva preto členské štáty, aby posilnili 
svoje vnútroštátne programy a plne využili 
všetky pridelené rozpočtové prostriedky 
(250 miliónov EUR);

5. domnieva sa, že Únia môže 
významne prispievať k podpore zdravých 
stravovacích návykov, najmä u detí, a preto 
považuje za veľmi dôležité, aby sa v plnej 
miere využili stropy stanovené pre školské 
programy Únie a v súčasnom nariadení sa 
vypracovali alternatívne systémy 
udržateľnej spotreby; vyzýva preto 
členské štáty, aby posilnili svoje 
vnútroštátne programy a plne využili 
všetky pridelené rozpočtové prostriedky 
(250 miliónov EUR);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta zvýšenú podporu pre výskum a 
inovácie zameranú na dodávky bezpečných 
a kvalitných potravín; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby finančné prostriedky 
vyčlenené na výskum v oblasti 
poľnohospodárstva, najmä z rozpočtu 
programu Horizont 2020, zostali v plnej 
miere k dispozícii na podporu inovácií a 
inteligentných riešení v sektoroch 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka;

6. víta zvýšenú podporu pre výskum a 
inovácie zameranú na dodávky bezpečných 
a kvalitných potravín; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby finančné prostriedky 
vyčlenené na výskum v 
agropotravinárskom odvetví, najmä z 
rozpočtu programu Horizont 2020, zostali 
v plnej miere k dispozícii na podporu 
inovácií a inteligentných riešení, najmä 
prostredníctvom agroekologického 
výskumu, pomocou celkového 
agroekosystémového prístupu v sektoroch 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka; 
podčiarkuje dôležitosť praktickej 
použiteľnosti výsledkov na úrovni 
poľnohospodárskych podnikov a úlohu 
služieb zameraných na rozširovanie 
poľnohospodárstva; zdôrazňuje, že 
politika v oblasti výskumu by mala byť 
naďalej v súlade s cieľmi politiky v 
oblasti životného prostredia, klímy, 
biodiverzity, zdravia a dobrých životných 
podmienok a mala by podnecovať a 
podporovať iniciatívy prispôsobené 
potrebám malých podnikov bez úspor z 
rozsahu, aby mohli využívať nové 
technológie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta zvýšenú podporu pre výskum a 
inovácie zameranú na dodávky bezpečných 
a kvalitných potravín; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby finančné prostriedky 
vyčlenené na výskum v oblasti 
poľnohospodárstva, najmä z rozpočtu 
programu Horizont 2020, zostali v plnej 
miere k dispozícii na podporu inovácií a 
inteligentných riešení v sektoroch 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka;

6. víta zvýšenú podporu pre výskum a 
inovácie zameranú na dodávky bezpečných 
a kvalitných potravín a potravinovú 
bezpečnosť; zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
finančné prostriedky vyčlenené na výskum 
v agropotravinárskom odvetví, najmä z 
rozpočtu programu Horizont 2020, zostali 
v plnej miere k dispozícii na podporu 
inovácií a inteligentných riešení v 
sektoroch poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta zvýšenú podporu pre výskum a 
inovácie zameranú na dodávky bezpečných 
a kvalitných potravín; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby finančné prostriedky 
vyčlenené na výskum v oblasti 
poľnohospodárstva, najmä z rozpočtu 
programu Horizont 2020, zostali v plnej 
miere k dispozícii na podporu inovácií a 
inteligentných riešení v sektoroch 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka;

6. víta zvýšenú podporu pre výskum a 
inovácie zameranú na dodávky bezpečných 
a kvalitných potravín; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby finančné prostriedky 
vyčlenené na výskum v 
agropotravinárskom odvetví, najmä z 
rozpočtu programu Horizont 2020, zostali 
v plnej miere k dispozícii na podporu 
inovácií a inteligentných riešení v 
sektoroch poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka, najmä s cieľom podporovať 
iniciatívy inteligentných obcí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta zvýšenú podporu pre výskum a 
inovácie zameranú na dodávky bezpečných 
a kvalitných potravín; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby finančné prostriedky 
vyčlenené na výskum v oblasti 
poľnohospodárstva, najmä z rozpočtu 
programu Horizont 2020, zostali v plnej 
miere k dispozícii na podporu inovácií a 
inteligentných riešení v sektoroch 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka;

6. víta zvýšenú podporu pre výskum a 
inovácie zameranú na dodávky bezpečných 
a kvalitných potravín; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby finančné prostriedky 
vyčlenené na výskum v 
agropotravinárskom odvetví, najmä z 
rozpočtu programu Horizont 2020, zostali 
v plnej miere k dispozícii na podporu 
inovácií a inteligentných riešení v 
sektoroch poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka; zdôrazňuje potrebu posilniť 
prepojenie medzi výskumom a praxou 
zapojením primárnych výrobcov a šírením 
poznatkov a najlepších postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
dostatočnú finančnú podporu na ďalšie 
zavádzanie inteligentných a inovatívnych 
riešení v odvetví poľnohospodárstva 
vzhľadom na ich preukázané 
environmentálne prínosy a potrebu väčšej 
poľnohospodárskej účinnosti; domnieva 
sa, že je potrebné ďalej analyzovať a 
podporovať presné poľnohospodárstvo a 
využívanie digitalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh stanoviska
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Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vzhľadom na to, že Únia je 
naďalej zraniteľná v súvislosti s prípadmi 
vypuknutia chorôb zvierat a rastlín, 
vyjadruje poľutovanie nad 60 % znížením 
rozpočtových prostriedkov z fondu pre 
mimoriadne opatrenia týkajúce sa zdravia 
zvierat a rastlín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Ivo Hristov, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. s vážnymi obavami upozorňuje na 
závažný vplyv šírenia afrického moru 
ošípaných na viaceré členské štáty a 
vysoký počet prípadov vypuknutia choroby 
zaregistrovaných od začiatku roka 2019; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že veľké 
chovy ošípaných boli postihnuté 
usmrtením desiatok tisícov zvierat  z 
dôvodu eradikácie choroby; preto zastáva 
názor, že by sa mali zvýšiť prostriedky vo 
fonde pre mimoriadne opatrenia týkajúce 
sa zdravia zvierat a rastlín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Asim Ademov

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom pridelených rozpočtových 
prostriedkov na prevenciu afrického moru 
ošípaných a boj proti nemu, pričom 
podčiarkuje, že z rozpočtu Únie na rok 
2019 bolo na tento účel vyčlenených 
28 miliónov EUR; zdôrazňuje, že do 
rozpočtu Únie na rok 2020 by sa mali 
zahrnúť prostriedky aspoň v podobnej 
výške;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Ivo Hristov, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. berie na vedomie, že tretie krajiny 
investovali do výskumu na vývoj 
očkovacej látky proti africkému moru 
ošípaných (AMO); zastáva názor, že Únia 
by mala investovať do výskumu a vývoja 
očkovacej látky, čo by pomohlo čo najskôr 
odstrániť šírenie a výskyt AMO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Odsek 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6f. nabáda členské štáty, aby zvýšili 
podporu pre mladých poľnohospodárov v 
súlade s cieľom lepšie prispieť ku 
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generačnej výmene poľnohospodárov v 
Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6g. zdôrazňuje dôležitosť záväzkov v 
oblasti rozvoja vidieka a výdavkov na 
agroenvironmentálne opatrenia a širšie 
vidiecke hospodárstvo, najmä dôležitosť 
iniciatív zameraných na mladých 
poľnohospodárov a na ich podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6h. poznamenáva, že Európska rada a 
Európsky parlament podporili začlenenie 
opatrení v oblasti klímy do celého 
súčasného VFR na roky 2014 – 2020; 
pripomína správu Európskeho dvora 
audítorov z roku 20161 o výdavkoch na 
opatrenia v oblasti klímy, v ktorej sa 
uvádza, že „pokiaľ ide o [...] sektor 
poľnohospodárstva, rozvoja vidieka [...], 
sa však nedosiahol významný posun 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_SK.pdf.
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smerom k opatreniam v oblasti klímy, 
ani sa plne nepreskúmali všetky 
potenciálne príležitosti na financovanie 
opatrení súvisiacich s klímou“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6i. zdôrazňuje, že začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy si vyžaduje 
konzistentnosť a súdržnosť, a to tak v 
rámci samotnej SPP, ako aj medzi 
poľnohospodárskou a obchodnou 
politikou Únie; konštatuje, že platby v 
rámci SPP, najmä dobrovoľná viazaná 
podpora na živočíšnu výrobu, by mali 
podliehať nevyhnutným podmienkam s 
cieľom zabezpečiť, aby platby podporovali 
len tie výrobné metódy, ktoré sú pozitívne 
z hľadiska klímy, životného prostredia a 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Martin Buschmann, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6j. požaduje, aby sa na opatrenia 
vedúce k zlepšeniam v odvetví 
poľnohospodárstva v oblastiach sociálno-
hospodárskej a environmentálnej 
udržateľnosti, dobrých životných 
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podmienok zvierat a biodiverzity vyčlenili 
ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu 
SPP; žiada, aby sa v súvislosti s týmito 
zlepšeniami stanovili merateľné čiastkové 
ciele, pričom Komisia bude vykonávať 
pravidelné monitorovanie a Parlamentu 
sa budú podávať správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6k. víta financovanie nových pilotných 
projektov, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska 
úvah o budúcnosti spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, konkrétne 
projektov na zostavenie súboru nástrojov 
na integrovanú ochranu proti škodcom 
pre poľnohospodárov, podporu 
„inteligentných dedín“ a vytvorenie 
operačného programu v odvetví chovu 
hospodárskych zvierat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6l. žiada zastavenie podpory chovu 
býkov na býčie zápasy z rozpočtu SPP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Odsek 6 m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6m. žiada, aby boli rozpočtové 
prostriedky na programy POSEI 
zachované na maximálnych úrovniach 
stanovených v práve Únie, zdôrazňuje 
význam týchto programov pre odolnosť 
poľnohospodárskych výrobcov a 
upozorňuje na krehkú hospodársku 
situáciu najvzdialenejších regiónov, ktoré 
sú stále výrazne zasiahnuté krízou.

Or. en


