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NÁVRHY

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

1. víta zistenia Dvora audítorov týkajúce sa rozpočtového roka 2018; berie na vedomie 
jeho pripomienky týkajúce sa riadnosti operácií v oblasti „Prírodné zdroje“; zdôrazňuje, 
že operácie v rámci EPZF neobsahovali významné chyby a že väčšina ostatných chýb 
vznikla z dôvodu zložitých pravidiel oprávnenosti; ďalej konštatuje, že Komisia v 
primeranej miere pokrýva riziko vyplývajúce z chýb svojou schopnosťou vykonať 
nápravu;

2. konštatuje, že väčšina činností v oblasti rozvoja vidieka, ktoré boli predmetom auditu, 
priniesla očakávané výsledky; žiada Komisiu a členské štáty, aby v prípade potreby 
zlepšili svoj výkonnostný rámec a zaviedli ďalšie zjednodušujúce opatrenia, napríklad 
zjednodušené možnosti vykazovania nákladov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor 
audítorov zistil nedostatky v používaní ukazovateľov výsledkov;

3. je spokojný s celkovou mierou plnenia rozpočtu;

4. vyzýva Komisiu, aby dôkladne monitorovala obchodné dohody s tretími krajinami, 
pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa kvality, zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat;

5. je znepokojený údajnými prípadmi konfliktov záujmov na vysokej úrovni a skupovaním 
pôdy oligarchami s možným prispením vlád a verejných orgánov; vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila úsilie o predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby bola mimoriadne ostražitá v otázkach právneho štátu;

6. zdôrazňuje, že väčšia flexibilita členských štátov pri prideľovaní dotácií v rámci SPP by 
mohla ešte viac prehĺbiť porušovanie pravidiel, a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabránila ďalšiemu presunu SPP do pôsobnosti členských štátov;

7. zdôrazňuje, že podpora mladých poľnohospodárov z SPP má zásadný význam; nabáda 
Komisiu, aby pokročila smerom k ekologickejšej SPP v súlade s Parížskou dohodou.


