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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie viazané rozpočtové prostriedky vo výške 59 994,9 milióna EUR 
a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 58 014,3 milióna EUR, ktoré Komisia 
navrhuje pre okruh 2 v návrhu rozpočtu na rok 2020, s tým, že v porovnaní s rozpočtom 
na rok 2019 sú pre Európsky poľnohospodársky záručný fond viazané rozpočtové 
prostriedky mierne zvýšené na 43 531,8 milióna EUR (+ 0,8 %) a platobné rozpočtové 
prostriedky na 43 501,7 milióna EUR (+ 0,9 %); vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, 
že pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa viazané 
rozpočtové prostriedky v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 znižujú na 14 708,7 
milióna EUR (– 0,1 %) a platobné rozpočtové prostriedky sa znižujú na 13 141,2 
milióna EUR (– 0,1 %), a to najmä ako dôsledok stagnácie samotnej nominálnej 
hodnoty EPFRV a výrazného poklesu výdavkov na podporu;

2. trvá na tom, že prípadný príjem do rozpočtu Únie pochádzajúci z akýchkoľvek 
pripísaných príjmov alebo vrátených súm z nezrovnalostí v oblasti poľnohospodárstva 
za predchádzajúce roky by mal zostať v okruhu 2;

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;

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; 

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);

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;


