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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
ii) Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

iii) Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité 
prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu 
(EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 
a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa 
menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide 
o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0581),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2 a článok 349 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C9-0162/2019),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z/zo 1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z/zo... 2,

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z/zo,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre regionálny rozvoj,

– so zreteľom na list Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

1 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0./ Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Legislatívny postup sa neukončil 
včas na to, aby členské štáty a Komisia 
mohli pripraviť všetky prvky potrebné na 
uplatňovanie nového právneho rámca 
a strategických plánov SPP od 1. januára 
2021, ako Komisia pôvodne navrhovala.

(3) Legislatívny postup sa neukončil 
včas na to, aby členské štáty a Komisia 
mohli pripraviť všetky prvky potrebné na 
uplatňovanie nového právneho rámca 
a strategických plánov SPP od 1. januára 
2021, ako Komisia pôvodne navrhovala. 
Toto oneskorenie vytvára neistotu pre 
poľnohospodárov a odvetvie 
poľnohospodárstva. S cieľom zmierniť 
túto neistotu sa v tomto nariadení 
stanovuje pokračujúce uplatňovanie 
súčasných pravidiel a nepretržitých 
platieb poľnohospodárom a iným 
príjemcom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Preto by Únia s cieľom zabezpečiť, 
aby sa poľnohospodárom a iným 
prijímateľom mohla poskytovať podpora 
z Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) a Európsky 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) aj v roku 2021, mala 
naďalej takúto podporu poskytovať počas 
jedného ďalšieho roka za podmienok 
stanovených v existujúcom právnom rámci, 
ktorý sa vzťahuje na obdobie 2014 až 
2020. Existujúci právny rámec je 
stanovený konkrétne v nariadeniach 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1303/20137, (EÚ) č. 1305/20138, (EÚ) č. 
1306/20139, (EÚ) č. 1307/201310, (EÚ) č. 

(4) Preto by Únia s cieľom zabezpečiť, 
aby sa poľnohospodárom a iným 
prijímateľom mohla poskytovať podpora 
z Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) aj v roku 2021, mala 
naďalej takúto podporu poskytovať počas 
jedného roka alebo prípadne ďalšie dva 
roky za podmienok stanovených 
v existujúcom právnom rámci, ktorý sa 
vzťahuje na obdobie 2014 až 2020. 
Členské štáty by mali zabezpečiť 
nepretržité pokračovanie tejto podpory 
poľnohospodárom a iným príjemcom 
počas tohto prechodného obdobia. 
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1308/201311, (EÚ) č. 228/201312 a (EÚ) č. 
229/201313. Navyše by sa s cieľom uľahčiť 
prechod z existujúcich režimov podpory na 
nový právny rámec, ktorý sa vzťahuje na 
obdobie od 1. januára 2022, mali stanoviť 
pravidlá na regulovanie toho, ako sa určité 
formy podpory poskytované na 
viacročnom základe začlenia do nového 
právneho rámca.

Existujúci právny rámec je stanovený 
konkrétne v nariadeniach Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/20137, 
(EÚ) č. 1305/20138, (EÚ) č. 1306/20139, 
(EÚ) č. 1307/201310, (EÚ) č. 1308/201311, 
(EÚ) č. 228/201312 a (EÚ) č. 229/201313. 
Navyše by sa s cieľom uľahčiť prechod 
z existujúcich režimov podpory na nový 
právny rámec, ktorý bol naplánovaný na 
obdobie od 1. januára 2022, mali stanoviť 
pravidlá na regulovanie toho, ako sa určité 
formy podpory poskytované na 
viacročnom základe začlenia do nového 
právneho rámca.

__________________ __________________
7 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre 
rozvoj vidieka a Európskom námornom 
a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde 
a Európskom námornom a rybárskom 
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 
(ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320).

7 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre 
rozvoj vidieka a Európskom námornom 
a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde 
a Európskom námornom a rybárskom 
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 
(ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 320).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 
2013 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia 
Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 487).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 
2013 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia 
Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 487).

9 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 
2013 o financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) 
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, 
(ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) 
č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 

9 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 
2013 o financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) 
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, 
(ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) 
č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 
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s. 549). s. 549).
10 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
priamych platieb pre poľnohospodárov na 
základe režimov podpory v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 
73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 
608).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
priamych platieb pre poľnohospodárov na 
základe režimov podpory v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 
73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 
608).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa vytvára spoločná 
organizácia trhov s poľnohospodárskymi 
výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, 
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. 
v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa vytvára spoločná 
organizácia trhov s poľnohospodárskymi 
výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, 
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. 
v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 
o osobitných opatreniach v oblasti 
poľnohospodárstva v prospech 
najvzdialenejších regiónov Únie a o 
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 
(Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 
o osobitných opatreniach v oblasti 
poľnohospodárstva v prospech 
najvzdialenejších regiónov Únie a o 
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 
(Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 
o osobitných opatreniach v oblasti 
poľnohospodárstva v prospech menších 
ostrovov v Egejskom mori a o zrušení 
nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. 
EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 
o osobitných opatreniach v oblasti 
poľnohospodárstva v prospech menších 
ostrovov v Egejskom mori a o zrušení 
nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. 
EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie by malo vnútroštátnym správnym orgánom a platobným agentúram uľahčiť 
platby konečným príjemcom počas prechodného obdobia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Toto nariadenie by malo členským 
štátom poskytnúť dostatok času na 
prípravu svojich príslušných národných 
strategických plánov, ako aj 
administratívnych štruktúr potrebných na 
úspešnú implementáciu nového právneho 
rámca. Odvetviu poľnohospodárstva by sa 
tým poskytla veľmi potrebná stabilita 
a istota.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) S cieľom dosiahnuť úspešnú 
modernizáciu a zjednodušenie SPP by 
členské štáty a Komisia mali pri príprave 
strategických plánov SPP členských štátov 
intenzívne konzultovať 
s poľnohospodármi a všetkými 
príslušnými zúčastnenými stranami. S 
cieľom zabezpečiť hladký prechod 
poľnohospodárov do nového 
programovacieho obdobia by sa mali 
bezodkladne začať prípravné práce na 
vypracovaniu strategických plánov SPP 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) Dosiahnutie včasnej prípravy 
strategických plánov SPP členských štátov 
a plynulý prechod na ďalšie programové 
obdobie bude pre vnútroštátne správy 
výzvou, najmä vzhľadom na posun 
k novému modelu poskytovania pomoci, 
ako sa uvádza v legislatívnom návrhu 
Komisie o nariadení (EÚ)… /… 
Európskeho parlamentu a Rady 
[strategické plány SPP]. Preto je potrebné 
umožniť členským štátom, aby mohli 
v prechodnom období vyčleniť na 
technickú pomoc vyššie percento 
finančných prostriedkov, ktoré by sa malo 
v nasledujúcich rokoch kompenzovať 
pomerne nižším percentuálnym podielom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Vzhľadom na to, že Únia by mala 
naďalej podporovať rozvoj vidieka v roku 
2021, by členské štáty, ktoré preukážu 
riziko vyčerpania finančných prostriedkov 
a skutočnosť, že nie sú schopné prijať nové 
právne záväzky v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 1305/2013, mali mať možnosť predĺžiť 
svoje programy rozvoja vidieka alebo 
niektoré svoje regionálne programy 
rozvoja vidieka podporované z EPFRV do 
31. decembra 2021 a financovať tieto 
predĺžené programy zo zodpovedajúcich 
rozpočtových prostriedkov pridelených na 
rok 2021. Zámerom v predĺžených 
programoch by malo mať zachovanie 
minimálne rovnakej celkovej úrovne 
ambícií v oblasti životného prostredia 
a klímy.

(5) Vzhľadom na to, že Únia by mala 
naďalej podporovať rozvoj vidieka v roku 
2021, alebo prípadne do roku 2022, by 
členské štáty, ktoré preukážu riziko 
vyčerpania finančných prostriedkov 
a skutočnosť, že nie sú schopné prijať nové 
právne záväzky v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 1305/2013, mali mať možnosť predĺžiť 
svoje programy rozvoja vidieka alebo 
niektoré svoje regionálne programy 
rozvoja vidieka podporované z EPFRV 
počas celého prechodného obdobia 
a financovať tieto predĺžené programy 
z rozpočtových prostriedkov pridelených 
na zodpovedajúce roky. Zámerom 
v predĺžených programoch by malo byť 
zachovanie minimálne rovnakej celkovej 
úrovne ambícií v oblasti životného 
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prostredia a klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Je možné, že niektoré členské štáty 
ešte disponujú finančnými prostriedkami, 
ktoré Únia poskytla v predchádzajúcich 
rokoch, a preto by členské štáty takisto 
mali mať možnosť nepredĺžiť svoje 
programy rozvoja vidieka alebo nepredĺžiť 
niektoré svoje regionálne programy 
rozvoja vidieka. Mali by mať možnosť 
v súlade s nariadením Rady (EÚ) .../... 
[nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný 
finančný rámec na roky 2021 až 2027]14 
presunúť rozpočtové prostriedky pridelené 
z EPFRV na rok 2021 alebo časť 
rozpočtových prostriedkov pridelených 
z EPFRV zodpovedajúcu regionálnym 
programom rozvoja vidieka, ktoré sa 
nepredĺžili, do pridelených rozpočtových 
prostriedkov na roky 2022 až 2025.

(6) Je možné, že niektoré členské štáty 
ešte disponujú finančnými prostriedkami, 
ktoré Únia poskytla v predchádzajúcich 
rokoch, a preto by členské štáty takisto 
mali mať možnosť nepredĺžiť svoje 
programy rozvoja vidieka alebo nepredĺžiť 
niektoré svoje regionálne programy 
rozvoja vidieka. Mali by mať možnosť 
v súlade s nariadením Rady (EÚ) .../... 
[nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný 
finančný rámec na roky 2021 až 2027]14 
presunúť rozpočtové prostriedky pridelené 
z EPFRV na rok 2021, alebo prípadne na 
rok 2022, alebo časť rozpočtových 
prostriedkov pridelených z EPFRV 
zodpovedajúcu regionálnym programom 
rozvoja vidieka, ktoré sa nepredĺžili, do 
pridelených rozpočtových prostriedkov na 
roky 2022 až 2025, alebo prípadne na 
roky 2023 až 2025.

__________________ __________________
14 Nariadenie VFR Ú. v. EÚ L , , s.. 14 Nariadenie VFR Ú. v. EÚ L , , s..

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom umožniť Komisii 
poskytnúť potrebné finančné plánovanie 
a zodpovedajúce úpravy ročného 
rozčlenenia podpory zo zdrojov Únie 
stanovené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 
č. 1305/2013, by členské štáty mali 
Komisiu čoskoro po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia informovať o svojom 
prípadnom rozhodnutí predĺžiť svoje 
programy rozvoja vidieka a v prípade 
regionálnych programov rozvoja vidieka 
o tom, ktoré z daných programov sa 
rozhodli predĺžiť, a v dôsledku toho o tom, 
ktoré zodpovedajúce sumy rozpočtových 
prostriedkov pridelených na rok 2021 sa 
nemajú presunúť do nasledujúcich rokov.

(7) S cieľom umožniť Komisii 
poskytnúť potrebné finančné plánovanie 
a zodpovedajúce úpravy ročného 
rozčlenenia podpory zo zdrojov Únie 
stanovené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 
č. 1305/2013, by členské štáty mali 
Komisiu čoskoro po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia informovať o svojom 
prípadnom rozhodnutí predĺžiť svoje 
programy rozvoja vidieka a v prípade 
regionálnych programov rozvoja vidieka 
o tom, ktoré z daných programov sa 
rozhodli predĺžiť, a v dôsledku toho o tom, 
ktoré zodpovedajúce sumy rozpočtových 
prostriedkov pridelených na roky počas 
prechodného obdobia sa nemajú presunúť 
do nasledujúcich rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Ak sa členské štáty rozhodnú 
predĺžiť svoje programy rozvoja vidieka 
alebo niektoré programy rozvoja vidieka 
podporované z EPFRV, ako je stanovené 
v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia, do 31. 
decembra 2021, alebo prípadne do 31. 
decembra 2022, malo by sa im umožniť 
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kompenzovať akékoľvek zníženie ich 
celkových pridelených prostriedkov 
v EPFRV na nasledujúce obdobie VFR so 
zodpovedajúcim zvýšením ich 
vnútroštátneho spolufinancovania. 
Členským štátom by sa takisto malo 
v prípade potreby umožniť, aby 
prispôsobili svoje environmentálne 
opatrenia prijaté podľa nariadenia (EÚ) 
č. 1305/2013.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o pokračovanie súčasných pravidiel SPP, členské štáty musia byť schopné zvýšiť 
svoje spolufinancovanie. Zníženie VFR navrhované Komisiou pre EPFRV nemožno 
akceptovať. Súčasné programy rozvoja vidieka musia pokračovať bez akýchkoľvek škrtov pre 
poľnohospodárov a príjemcov. To by umožnilo členským štátom zachovať environmentálne 
opatrenia aspoň na súčasnej úrovni, ako to navrhuje Komisia, a členským štátom 
a poľnohospodárom by to umožnilo prispôsobiť alebo rozšíriť svoje programy na splnenie 
environmentálnych problémov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V nariadení (EÚ) č. 1303/2013 sa 
stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa 
EPFRV a niektorých iných fondov, ktoré 
fungujú podľa jednotného rámca. Uvedené 
nariadenie by sa malo naďalej uplatňovať 
na programy podporované z EPFRV na 
programové obdobie 2014 – 2020, ako aj 
na programy podporované z EPFRV, pri 
ktorých sa členské štáty rozhodnú predĺžiť 
dané obdobie do 31. decembra 2021. 
Predmetné členské štáty a Komisia by mali 
naďalej používať partnerskú dohodu 
vypracovanú na obdobie od 1. januára 
2014 do 31. decembra 2020 v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 1303/2013 ako 
strategický dokument pri vykonávaní 
podpory poskytovanej z EPFRV na 

(8) V nariadení (EÚ) č. 1303/2013 sa 
stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa 
EPFRV a niektorých iných fondov, ktoré 
fungujú podľa jednotného rámca. Uvedené 
nariadenie by sa malo naďalej uplatňovať 
na programy podporované z EPFRV na 
programové obdobie 2014 – 2020, ako aj 
na programy podporované z EPFRV, pri 
ktorých sa členské štáty rozhodnú predĺžiť 
dané obdobie do 31. decembra 2021, alebo 
prípadne do 31. decembra 2022. 
Predmetné členské štáty a Komisia by mali 
naďalej používať partnerskú dohodu 
vypracovanú na obdobie od 1. januára 
2014 do 31. decembra 2020 v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 1303/2013 ako 
strategický dokument pri vykonávaní 
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programový rok 2021. podpory poskytovanej z EPFRV na 
programový rok 2021, alebo prípadne na 
programový rok 2022.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č.1310/20131515 
a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 
807/201416 sa stanovuje, že výdavky na 
určité dlhodobé záväzky prijaté podľa 
určitých právnych úprav, ktorými sa 
poskytovala podpora na rozvoj vidieka 
pred nariadením (EÚ) č. 1305/2013, by sa 
za určitých podmienok v programovom 
období 2014 – 2020 mali naďalej platiť zo 
zdrojov EPFRV.  Dané výdavky by 
naďalej mali byť oprávnené počas trvania 
príslušného právneho záväzku za tých 
istých podmienok v programovom roku 
2021. Z dôvodov právnej zrozumiteľnosti 
a istoty treba takisto objasniť, že právne 
záväzky prijaté v rámci opatrení, ktoré 
zodpovedajú opatreniam nariadenia (EÚ) č. 
1305/2013, na ktoré sa vzťahuje 
integrovaný administratívny a kontrolný 
systém, by mali podliehať tomuto 
integrovanému administratívnemu 
a kontrolnému systému, a že platby 
súvisiace s týmito právnymi záväzkami sa 
musia zrealizovať v období od 1. decembra 
do 30. júna nasledujúceho kalendárneho 
roka.

(10) V nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č.1310/20131515 
a delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 
807/201416 sa stanovuje, že výdavky na 
určité dlhodobé záväzky prijaté podľa 
určitých právnych úprav, ktorými sa 
poskytovala podpora na rozvoj vidieka 
pred nariadením (EÚ) č. 1305/2013, by sa 
za určitých podmienok v programovom 
období 2014 – 2020 mali naďalej platiť zo 
zdrojov EPFRV. Dané výdavky by naďalej 
mali byť oprávnené počas trvania 
príslušného právneho záväzku za tých 
istých podmienok v programovom roku 
2021, alebo prípadne v programovom 
roku 2022. Z dôvodov právnej 
zrozumiteľnosti a istoty treba takisto 
objasniť, že právne záväzky prijaté v rámci 
opatrení, ktoré zodpovedajú opatreniam 
nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, na ktoré sa 
vzťahuje integrovaný administratívny 
a kontrolný systém, by mali podliehať 
tomuto integrovanému administratívnemu 
a kontrolnému systému, a že platby 
súvisiace s týmito právnymi záväzkami sa 
musia zrealizovať v období od 1. decembra 
do 30. júna nasledujúceho kalendárneho 
roka.



PR\1196151SK.docx 15/93 PE646.753v01-00

SK

__________________ __________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa stanovujú niektoré 
prechodné ustanovenia o podpore rozvoja 
vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
a ktorým sa mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, 
pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na 
rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie 
Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 
1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie 
v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 
s. 865).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa stanovujú niektoré 
prechodné ustanovenia o podpore rozvoja 
vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
a ktorým sa mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, 
pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na 
rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie 
Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 
1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie 
v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, 
s. 865).

16 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 
807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa 
zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. 
EÚ L 227, 31.7.2014, s. 1).

16 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 
807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa 
zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. 
EÚ L 227, 31.7.2014, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Vzhľadom na skutočnosť, že 
strategické plány SPP, ktoré majú členské 
štáty vypracovať v súlade s novým 
právnym rámcom, majú byť uplatniteľné 
od 1. januára 2022, by sa mali stanoviť 

(14) Vzhľadom na skutočnosť, že 
strategické plány SPP, ktoré majú členské 
štáty vypracovať v súlade s novým 
právnym rámcom, majú byť uplatniteľné 
najskôr 1. januára 2022, by sa mali 
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prechodné pravidlá na regulovanie 
prechodu z existujúcich režimov podpory 
na nový právny rámec, konkrétne na 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) .../...18 [nariadenie o strategických 
plánoch SPP].

stanoviť prechodné pravidlá na regulovanie 
prechodu z existujúcich režimov podpory 
na nový právny rámec, konkrétne na 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) .../...18 [nariadenie o strategických 
plánoch SPP].

__________________ __________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) .../... z ... [nariadenie 
o strategických plánoch SPP] (Ú. v. EÚ 
L..., ..., s....).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) .../... z ... [nariadenie 
o strategických plánoch SPP] (Ú. v. EÚ 
L..., ..., s....).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Pokiaľ ide o schému pomoci 
v sektore olivového oleja a stolových olív, 
existujúce pracovné programy zostavené 
na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 
2021 by sa mali predĺžiť do 31. decembra 
2021. V prípade schém pomoci v sektore 
ovocia a zeleniny by sa mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa modifikácie alebo 
nahradenia operačných programov.

(17) Pokiaľ ide o schému pomoci 
v sektore olivového oleja a stolových olív, 
existujúce pracovné programy zostavené 
na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 
2021 by sa mali predĺžiť do 31. decembra 
2021, alebo prípadne do 31. decembra 
2022. V prípade schém pomoci v sektore 
ovocia a zeleniny by sa mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa modifikácie alebo 
nahradenia operačných programov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť kontinuitu pri 
schémach pomoci v sektore vinohradníctva 
a vinárstva a sektore včelárstva treba 
stanoviť pravidlá, ktoré umožnia 
pokračovanie vykonávania daných schém 
pomoci do konca príslušných 
programových období. V tomto období by 
sa preto mali naďalej uplatňovať niektoré 
ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 
v súvislosti s vynaloženými výdavkami 
a realizovanými platbami na operácie 
vykonávané podľa nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013 po 31. decembri 2021 a do 
konca daných schém pomoci.

(18) S cieľom zabezpečiť kontinuitu pri 
schémach pomoci v sektore ovocia 
a zeleniny, vinohradníctva a vinárstva 
a sektore včelárstva treba stanoviť pravidlá, 
ktoré umožnia pokračovanie vykonávania 
daných schém pomoci do konca 
príslušných programových období. V 
tomto období by sa preto mali naďalej 
uplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia 
(EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti 
s vynaloženými výdavkami 
a realizovanými platbami na operácie 
vykonávané podľa nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013 po 31. decembri 2021 a do 
konca daných schém pomoci.

Or. en

Odôvodnenie

Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny, ktoré vykonávajú operačný program 
s platnosťou po 31. decembri 2021, by mali mať takisto možnosť zvoliť si buď úpravu, alebo 
nahradenie svojich príslušných programov tak, aby boli v súlade s novým nariadením 
o strategických plánoch, alebo ich nechali bežať bez zmeny až do uplynutia ich platnosti.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Zo zdrojov EPFRV by malo byť 
možné podporovať miestny rozvoj vedený 
komunitou zavedený v súlade s novými 
pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) 
XXXX/XXXX [nové všeobecné 
nariadenie]. S cieľom predísť situácii, keď 
by sa v programovom roku 2021 nevyužili 
finančné prostriedky určené na miestny 

(20) Zo zdrojov EPFRV by malo byť 
možné podporovať miestny rozvoj vedený 
komunitou zavedený v súlade s novými 
pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) 
XXXX/XXXX [nové všeobecné 
nariadenie]. S cieľom predísť situácii, keď 
by sa v programovom roku 2021, alebo 
prípadne v programovom roku 2022, 
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rozvoj vedený komunitou, by však členské 
štáty, ktoré sa rozhodnú predĺžiť svoje 
programy rozvoja vidieka do 31. decembra 
2021 a ktoré takisto využívajú možnosť 
preniesť sumy z priamych platieb do 
rozvoja vidieka, mali mať možnosť 
uplatňovať minimálny 5 % podiel 
prostriedkov pridelených na miestny rozvoj 
vedený komunitou len na príspevok zo 
zdrojov EPFRV určený na program rozvoja 
vidieka predĺžený do 31. decembra 2021 
vypočítaný pred presunom súm z priamych 
platieb.

nevyužili finančné prostriedky určené na 
miestny rozvoj vedený komunitou, by však 
členské štáty, ktoré sa rozhodnú predĺžiť 
svoje programy rozvoja vidieka a ktoré 
takisto využívajú možnosť preniesť sumy 
z priamych platieb do rozvoja vidieka, mali 
mať možnosť uplatňovať minimálny 5 % 
podiel prostriedkov pridelených na miestny 
rozvoj vedený komunitou len na príspevok 
zo zdrojov EPFRV určený na program 
rozvoja vidieka predĺžený do 31. decembra 
2021, alebo prípadne do 31. decembra 
2022, vypočítaný pred presunom súm 
z priamych platieb.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť kontinuitu 
v prechodnom období by sa na rok 2021 
mala zachovať rezerva na krízové situácie 
v odvetví poľnohospodárstva a mala by sa 
určiť príslušná suma na rezervu na rok 
2021.

(21) S cieľom zabezpečiť kontinuitu 
v prechodnom období by sa na rok 2021, 
prípadne na rok 2022, mala zachovať 
rezerva na krízové situácie v odvetví 
poľnohospodárstva a mala by sa určiť 
príslušná suma na rezervu na rok 2021 
a prípadne na rok 2022.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Pokiaľ ide o úpravy predbežného 
financovania z EPFRV, malo by sa 
objasniť, že v prípadoch, ak sa členské 
štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 
2020 do 31. decembra 2021, nemalo by sa 
v dôsledku toho poskytnúť žiadne 
dodatočné predbežné financovanie na 
dotknuté programy.

(22) Pokiaľ ide o úpravy predbežného 
financovania z EPFRV, malo by sa 
objasniť, že v prípadoch, ak sa členské 
štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 
2020 do 31. decembra 2021, alebo 
prípadne do 31. decembra 2022, nemalo 
by sa v dôsledku toho poskytnúť žiadne 
dodatočné predbežné financovanie na 
dotknuté programy.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) V článku 11 nariadenia (EÚ) č. 
1307/2013 sa v súčasnosti členským štátom 
ukladá povinnosť podávať oznámenia 
vzhľadom na ich rozhodnutia o znížení 
časti sumy priamych platieb, ktorá sa má 
poskytnúť poľnohospodárovi v danom 
kalendárnom roku a ktorá presahuje 150 
000 EUR, a odhadovaný výsledok 
znižovania len na roky 2015 až 2020. V 
záujme zabezpečenia pokračovania 
existujúceho systému by členské štáty mali 
oznamovať svoje rozhodnutia 
a odhadovaný výsledok zníženia aj 
vzhľadom na kalendárny rok 2021.

(23) V článku 11 nariadenia (EÚ) č. 
1307/2013 sa v súčasnosti členským štátom 
ukladá povinnosť podávať oznámenia 
vzhľadom na ich rozhodnutia o znížení 
časti sumy priamych platieb, ktorá sa má 
poskytnúť poľnohospodárovi v danom 
kalendárnom roku a ktorá presahuje 150 
000 EUR, a odhadovaný výsledok 
znižovania len na roky 2015 až 2020. V 
záujme zabezpečenia pokračovania 
existujúceho systému by členské štáty mali 
oznamovať svoje rozhodnutia 
a odhadovaný výsledok zníženia aj 
vzhľadom na kalendárny rok 2021 
a prípadne na kalendárny rok 2022.
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V článku 14 nariadenia (EÚ) č. 
1307/2013 sa členským štátom umožňuje 
presun finančných prostriedkov medzi 
priamymi platbami a rozvojom vidieka, 
pokiaľ ide o kalendárne roky 2014 až 2020. 
S cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty 
mohli zachovať vlastnú stratégiu, pružnosť 
medzi piliermi by sa mala umožniť aj na 
kalendárny rok 2021 (t. j. rozpočtový rok 
2022).

(24) V článku 14 nariadenia (EÚ) č. 
1307/2013 sa členským štátom umožňuje 
presun finančných prostriedkov medzi 
priamymi platbami a rozvojom vidieka, 
pokiaľ ide o kalendárne roky 2014 až 2020. 
S cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty 
mohli zachovať vlastnú stratégiu, pružnosť 
medzi piliermi by sa mala umožniť aj na 
kalendárny rok 2021 a prípadne na 
kalendárny rok 2022 (t. j. rozpočtový rok 
2023) .

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Na to, aby Komisia mohla stanoviť 
rozpočtové stropy v súlade s článkom 22 
ods. 1, článkom 36 ods. 4, článkom 42 ods. 
2, článkom 47 ods. 3, článkom 49 ods. 2, 
článkom 51 ods. 4 a článkom 53 ods. 7 
nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, je potrebné, 

(25) Na to, aby Komisia mohla stanoviť 
rozpočtové stropy v súlade s článkom 22 
ods. 1, článkom 36 ods. 4, článkom 42 ods. 
2, článkom 47 ods. 3, článkom 49 ods. 2, 
článkom 51 ods. 4 a článkom 53 ods. 7 
nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, je potrebné, 
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aby členské štáty do 1. augusta 2020 
oznámili svoje rozhodnutia o pridelení 
finančných prostriedkov na jednotlivé 
schémy na kalendárny rok 2021.

aby členské štáty do 1. augusta 2020 
oznámili svoje rozhodnutia o pridelení 
finančných prostriedkov na jednotlivé 
schémy na kalendárny rok 2021 a prípadne 
ich rozhodnutia o pridelení finančných 
prostriedkov podľa schémy na kalendárny 
rok 2022 do 1. augusta 2021.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Členské štáty v súlade so súčasným 
právnym rámcom v roku 2014 oznámili 
svoje rozhodnutia vzťahujúce sa na 
obdobie do kalendárneho roku 2020 
a týkajúce sa rozdelenia ročných 
vnútroštátnych stropov pre režim 
základných platieb medzi regióny 
a možných postupných ročných úprav na 
obdobie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) č. 1307/2013. Je potrebné, aby 
členské štáty uvedené rozhodnutia 
oznámili aj vzhľadom na kalendárny rok 
2021.

(27) Členské štáty v súlade so súčasným 
právnym rámcom v roku 2014 oznámili 
svoje rozhodnutia vzťahujúce sa na 
obdobie do kalendárneho roku 2020 
a týkajúce sa rozdelenia ročných 
vnútroštátnych stropov pre režim 
základných platieb medzi regióny 
a možných postupných ročných úprav na 
obdobie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) č. 1307/2013. Je potrebné, aby 
členské štáty uvedené rozhodnutia 
oznámili aj vzhľadom na kalendárny rok 
2021 a prípadne kalendárny rok 2022.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) V článku 30 nariadenia (EÚ) č. 
1307/2013 sa stanovujú postupné úpravy 
hodnoty platobných nárokov pridelených 
z rezervy, ktoré majú zodpovedať ročným 
krokom pri úprave vnútroštátneho stropu 
stanoveným v prílohe II k uvedenému 
nariadeniu, a teda „viacročnému“ riadeniu 
rezervy. Tieto pravidlá by sa mali upraviť 
tak, aby sa v nich zohľadňovala 
skutočnosť, že je možné zmeniť hodnotu 
všetkých pridelených platobných nárokov 
aj hodnotu rezervy s cieľom prispôsobiť sa 
zmene sumy v uvedenej prílohe II medzi 
dvoma rokmi. Okrem toho sa v niektorých 
členských štátoch, ktoré do roku 2019 
nedosiahli paušálnu sadzbu, vnútorná 
konvergencia realizuje každoročne. Na 
kalendárne roky 2020 a 2021 treba v roku 
pridelenia určiť len hodnotu platobných 
nárokov aktuálneho roka. Jednotková 
hodnota platobných nárokov, ktoré sa majú 
prideliť z rezervy v danom roku by sa mala 
vypočítať po možnej úprave rezervy 
v súlade s článkom 22 ods. 5 uvedeného 
nariadenia. V akomkoľvek nasledujúcom 
roku by sa hodnota platobných nárokov 
pridelených z rezervy mala prispôsobiť 
v súlade s uvedeným článkom 22 ods. 5.

(29) V článku 30 nariadenia (EÚ) č. 
1307/2013 sa stanovujú postupné úpravy 
hodnoty platobných nárokov pridelených 
z rezervy, ktoré majú zodpovedať ročným 
krokom pri úprave vnútroštátneho stropu 
stanoveným v prílohe II k uvedenému 
nariadeniu, a teda „viacročnému“ riadeniu 
rezervy. Tieto pravidlá by sa mali upraviť 
tak, aby sa v nich zohľadňovala 
skutočnosť, že je možné zmeniť hodnotu 
všetkých pridelených platobných nárokov 
aj hodnotu rezervy s cieľom prispôsobiť sa 
zmene sumy v uvedenej prílohe II medzi 
dvoma rokmi. Okrem toho sa v niektorých 
členských štátoch, ktoré do roku 2019 
nedosiahli paušálnu sadzbu, vnútorná 
konvergencia realizuje každoročne. Na 
kalendárne roky 2020, 2021 a prípadne na 
kalendárny rok 2022 treba v roku 
pridelenia určiť len hodnotu platobných 
nárokov aktuálneho roka. Jednotková 
hodnota platobných nárokov, ktoré sa majú 
prideliť z rezervy v danom roku by sa mala 
vypočítať po možnej úprave rezervy 
v súlade s článkom 22 ods. 5 uvedeného 
nariadenia. V akomkoľvek nasledujúcom 
roku by sa hodnota platobných nárokov 
pridelených z rezervy mala prispôsobiť 
v súlade s uvedeným článkom 22 ods. 5.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V článku 36 nariadenia (EÚ) č. 
1307/2013 sa stanovuje uplatňovanie 
režimu jednotnej platby na plochu do 31. 
decembra 2020. V nariadení 
o strategických plánoch SPP (EÚ) .../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP] 
sa členským štátom umožňuje vykonávať 
základnú podporu príjmu s tými istými 
modalitami, t. j. bez pridelenia platobných 
nárokov na základe referenčných odkazov 
a súvislostí z minulosti. Preto je vhodné 
povoliť predĺženie režimu jednotnej platby 
na plochu na rok 2021.

(30) V článku 36 nariadenia (EÚ) č. 
1307/2013 sa stanovuje uplatňovanie 
režimu jednotnej platby na plochu do 31. 
decembra 2020. V nariadení 
o strategických plánoch SPP (EÚ) .../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP] 
sa členským štátom umožňuje vykonávať 
základnú podporu príjmu s tými istými 
modalitami, t. j. bez pridelenia platobných 
nárokov na základe referenčných odkazov 
a súvislostí z minulosti. Preto je vhodné 
povoliť predĺženie režimu jednotnej platby 
na plochu na rok 2021 a prípadne na rok 
2022.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) V prípade, že návrh nariadenia 
Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný 
finančný rámec na roky 2021 až 2027, 
a súvisiaci návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady [nariadenie 
o strategickom pláne SPP] neboli prijaté 
a uverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie do 30. septembra 2020, 
prechodné obdobie pôvodne navrhnuté 
v tomto nariadení, ktoré sa končí 31. 
decembra 2021, by sa malo predĺžiť 



PE646.753v01-00 24/93 PR\1196151SK.docx

SK

o ďalší rok do 31. decembra 2022. V 
takom prípade by sa príslušné prechodné 
pravidlá a podmienky uplatniteľné na 
pôvodné prechodné obdobie mali naďalej 
uplatňovať počas predĺženého 
prechodného obdobia a rozpočtové 
prostriedky a príslušné časové rámce by 
sa mali zodpovedajúcim spôsobom 
upraviť.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa dôrazne podporuje súčasný reformný proces SPP a je si vedomá skutočnej 
možnosti, že nová SPP sa nemusí prijať včas, aby poskytovala členským štátom dostatok času 
na prípravu národných strategických plánov a ich schválenie Komisiou. To by všetkým 
účastníkom poskytlo dostatočnú záruku na začatie príprav ešte pred uverejnením zákona. Ak 
to tak nie je, jediným spôsobom, ako zabezpečiť nepretržitú podporu poľnohospodárov, je 
predĺžiť prechodné obdobie o ďalší rok.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Hlava -I (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hlava -I
Prechodné obdobie

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok -1 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok -1
Prechodné obdobie

1. Na účely tohto nariadenia 
„prechodné obdobie“ znamená obdobie, 
ktoré sa začína 1. januára 2021 a končí 
31. decembra 2021.
2. Odchylne od odseku 1 tohto 
článku a iba v prípade, že návrh 
nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2021 
až 2027, a návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 
pravidlá týkajúce sa strategických plánov, 
ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(strategické plány SPP) a ktoré sú 
financované z Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu 
(EPZF) a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1307/2013, neboli prijaté a uverejnené 
v Úradnom vestníku Európskej únie do 
30. septembra 2020, prechodné obdobie 
na účely tohto nariadenia sa predĺži do 
31. decembra 2022.
V prípade, že sa prechodné obdobie 
predĺži v súlade s prvým pododsekom, 
príslušné prechodné pravidlá 
a podmienky uplatniteľné na pôvodné 
prechodné obdobie pre kalendárny rok 
2021 sa naďalej uplatňujú počas 
predĺženého prechodného obdobia 
v kalendárnom roku 2022 a prideľovania 
rozpočtových prostriedkov a príslušné 
časové rámce sa zodpovedajúcim 
spôsobom upravujú.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktorým hrozí riziko, že 
v dôsledku nedostatku finančných zdrojov 
nebudú schopné prijímať nové právne 
záväzky v súlade s nariadením (EÚ) č. 
1305/2013, môžu pri programoch 
podporovaných z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka predĺžiť obdobie stanovené 
v článku 26 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 
1303/2013 do 31. decembra 2021.

Členské štáty, ktorým hrozí riziko, že 
v dôsledku nedostatku finančných zdrojov 
nebudú schopné prijímať nové právne 
záväzky v súlade s nariadením (EÚ) č. 
1305/2013, môžu pri programoch 
podporovaných z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka predĺžiť obdobie stanovené 
v článku 26 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 
1303/2013 do prechodného obdobia 
uvedeného v článku -1 tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť 
možnosť stanovenú v prvom pododseku, 
môžu kompenzovať akékoľvek zníženie 
celkových pridelených prostriedkov 
v EPFRV na nasledujúce obdobie 
viacročného finančného rámca (VFR) so 
zodpovedajúcim zvýšením ich 
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vnútroštátneho spolufinancovania.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o pokračovanie súčasných pravidiel SPP, členské štáty musia byť schopné zvýšiť 
svoje spolufinancovanie. Zníženia VFR navrhované Komisiou pre EPFRV nemožno 
akceptovať. Súčasné programy rozvoja vidieka musia pokračovať bez akýchkoľvek škrtov pre 
poľnohospodárov a príjemcov. Umožnilo by to členským štátom zachovať environmentálne 
opatrenia aspoň na súčasnej úrovni, ako to navrhuje Komisia, a členským štátom 
a poľnohospodárom by to umožnilo prispôsobiť alebo rozšíriť svoje programy na splnenie 
environmentálnych problémov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť 
možnosť stanovenú v prvom pododseku 
tohto odseku, môžu rozšíriť rozsah svojich 
poľnohospodárskych, environmentálnych 
a klimatických opatrení uvedených 
v článku 59 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 
1305/2013.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty budú mať možnosť počas prechodného obdobia rozšíriť rozsah svojich 
agroenvironmentálnych a klimatických opatrení ako súčasť svojho programu rozvoja vidieka. 
Vzhľadom na to je zabezpečenie financovania druhého piliera a poskytnutie príležitosti pre 
členské štáty na zvýšenie ich vnútroštátneho spolufinancovania rozhodujúce na účinné 
vykonávanie opatrení počas prechodného obdobia.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť 
možnosť stanovenú v prvom pododseku, 
Komisii toto rozhodnutie oznámia do 
desiatich dní od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Ak členské štáty v súlade 
s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 
predložili súbor regionálnych programov, 
ich oznámenie musí obsahovať aj 
informácie o tom, ktoré regionálne 
programy predlžujú, a o zodpovedajúcich 
prideleniach rozpočtových prostriedkov 
v rámci ročného rozčlenenia na rok 2021, 
ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu 
(EÚ) č. 1305/2013.

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť 
možnosť stanovenú v prvom pododseku, 
Komisii toto rozhodnutie oznámia do 
desiatich dní od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Ak členské štáty v súlade 
s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 
predložili súbor regionálnych programov, 
ich oznámenie musí obsahovať aj 
informácie o tom, ktoré regionálne 
programy predlžujú, a o zodpovedajúcich 
prideleniach rozpočtových prostriedkov 
v rámci ročného rozčlenenia na rok 2021, 
a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto 
nariadenia, na rok 2022, ako sa stanovuje 
v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia zastáva názor, že predĺženie 
obdobia podľa prvého pododseku nie je 
opodstatnené, informuje o tom členský štát 
do šiestich týždňov po doručení oznámenia 
uvedeného v druhom pododseku.

Ak Komisia zastáva názor, že predĺženie 
obdobia podľa prvého pododseku nie je 
opodstatnené, informuje o tom členský štát 
do štyroch týždňov po doručení oznámenia 
uvedeného v druhom pododseku. Komisia 
poskytne dotknutému členskému štátu 
dôvody odôvodňujúce jeho odmietnutie 
predĺženia, a ak je to možné, aj konkrétne 
odporúčania, ako zlepšiť oznámenie tak, 
aby bolo uplatniteľné. Dotknutý členský 
štát môže do štyroch týždňov od prijatia 
takýchto odporúčaní Komisiou predložiť 
aktualizované oznámenie, v ktorom 
vysvetlí, ako bude vykonávať odporúčania 
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Komisie týkajúce sa uplatniteľnosti 
predĺženia.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala dostatočne odôvodniť svoje rozhodnutie zamietnuť rozšírenie programov, 
ktoré by pomohlo zabezpečiť právnu istotu a kontinuitu opatrení pre poľnohospodárov včas. 
Včasné a podrobné usmernenie pre členské štáty je nevyhnutné na to, aby sa predišlo 
akémukoľvek riziku pre stabilitu poľnohospodárskeho odvetvia.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oznámením uvedeným v druhom 
pododseku nie je dotknutá potreba 
predložiť žiadosť o zmenu programu 
rozvoja vidieka na rok 2021, ako sa uvádza 
v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 
č. 1305/2013. Pri takej zmene je zámerom 
zachovať minimálne tú istú úroveň 
výdavkov EPFRV na opatrenia uvedené 
v článku 59 ods. 6 uvedeného nariadenia.

Oznámením uvedeným v druhom 
pododseku nie je dotknutá potreba 
predložiť žiadosť o zmenu programu 
rozvoja vidieka na rok 2021, a ak sa 
uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto 
nariadenia, na rok 2022, ako sa uvádza 
v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 
č. 1305/2013. Pri takej zmene je zámerom 
zachovať minimálne tú istú úroveň 
výdavkov EPFRV na opatrenia uvedené 
v článku 59 ods. 6 uvedeného nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade členských štátov, ktoré sa V prípade členských štátov, ktoré sa 
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rozhodnú nevyužiť možnosť stanovenú 
v odseku 1 tohto článku, sa článok [8] 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie, ktorým 
sa stanovuje viacročný finančný rámec na 
roky 2021 až 2027] uplatňuje na pridelené 
prostriedky nevyužité na rok 2021, ako sa 
stanovuje v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 
1305/2013.

rozhodnú nevyužiť možnosť stanovenú 
v odseku 1 tohto článku, sa článok [8] 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie, ktorým 
sa stanovuje viacročný finančný rámec na 
roky 2021 až 2027] uplatňuje na pridelené 
prostriedky nevyužité na rok 2021, a ak sa 
uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto 
nariadenia, na rok 2022, ako sa stanovuje 
v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa členský štát rozhodne využiť 
možnosť stanovenú v odseku 1 len 
vzhľadom na určité regionálne programy, 
pridelené prostriedky uvedené v prvom 
pododseku tohto odseku predstavujú sumu 
stanovenú pre daný členský štát na rok 
2021 v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 
1305/2013, od ktorej sa odpočítajú 
rozpočtové prostriedky oznámené v súlade 
s prvým pododsekom odseku 2 pridelené 
na regionálne programy, ktoré sa predlžujú.

Ak sa členský štát rozhodne využiť 
možnosť stanovenú v odseku 1 len 
vzhľadom na určité regionálne programy, 
pridelené prostriedky uvedené v prvom 
pododseku tohto odseku predstavujú sumu 
stanovenú pre daný členský štát na rok 
2021, a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 
tohto nariadenia, na rok 2022, v prílohe I 
k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, od ktorej 
sa odpočítajú rozpočtové prostriedky 
oznámené v súlade s prvým pododsekom 
odseku 2 pridelené na regionálne 
programy, ktoré sa predlžujú.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri programoch, pri ktorých sa 
členské štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 
2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 
tohto nariadenia, sa odkazy na obdobia 
alebo lehoty v článku 50 ods. 1, článku 51 
ods. 1, článku 57 ods. 2, článku 65 ods. 2 
a 4 a článku 76 prvom odseku nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 predlžujú o jeden rok.

2. Pri programoch, pri ktorých sa 
členské štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 
2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 
tohto nariadenia, sa odkazy na obdobia 
alebo lehoty v článku 50 ods. 1, článku 51 
ods. 1, článku 57 ods. 2, článku 65 ods. 2 
a 4 a článku 76 prvom odseku nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 predlžujú o čas trvania 
prechodného obdobia uvedeného v článku 
-1 tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade členských štátov, ktoré 
sa rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 2020 
v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto 
nariadenia, dané členské štáty a Komisia 
naďalej používajú partnerskú dohodu 
vypracovanú na obdobie od 1. januára 
2014 do 31. decembra 2020 v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 1303/2013 ako 
strategický dokument pri vykonávaní 
podpory poskytovanej z EPFRV na 
programový rok 2021.

3. V prípade členských štátov, ktoré 
sa rozhodnú predĺžiť obdobie 2014 – 2020 
v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto 
nariadenia, dané členské štáty a Komisia 
naďalej používajú partnerskú dohodu 
vypracovanú na obdobie od 1. januára 
2014 do 31. decembra 2020 v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 1303/2013 ako 
strategický dokument pri vykonávaní 
podpory poskytovanej z EPFRV počas 
prechodného obdobia.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oprávnenosť určitých druhov výdavkov 
v roku 2021

Oprávnenosť určitých druhov výdavkov 
v prechodnom období 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 65 ods. 
2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, článok 2 
ods. 2 tohto nariadenia a článok 38 
nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, výdavky 
uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
č. 1310/2013 a v článku 16 delegovaného 
nariadenia (EÚ) č. 807/2014 sú oprávnené 
na príspevok z EPFRV z prostriedkov 
pridelených na rok 2021 na programy 
podporované z EPFRV, pri ktorých sa 
členské štáty rozhodnú predĺžiť obdobie 
2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 
tohto nariadenia, a to za týchto podmienok:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 65 ods. 
2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, článok 2 
ods. 2 tohto nariadenia a článok 38 
nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, výdavky 
uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
č. 1310/2013 a v článku 16 delegovaného 
nariadenia (EÚ) č. 807/2014 sú oprávnené 
na príspevok z EPFRV z prostriedkov 
pridelených na prechodné obdobie na 
programy podporované z EPFRV, pri 
ktorých sa členské štáty rozhodnú predĺžiť 
obdobie 2014 – 2020 v súlade s článkom 1 
ods. 1 tohto nariadenia, a to za týchto 
podmienok:

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) takéto výdavky sú stanovené 
v príslušnom programe rozvoja vidieka na 
rok 2021;

a) takéto výdavky sú stanovené 
v príslušnom programe rozvoja vidieka na 
roky, ktoré sa vzťahujú prechodné 
obdobie;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Hlava I – kapitola II – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňovanie článkov 25 až 28 nariadenia 
(EÚ) [nové všeobecné nariadenie] na 
programový rok 2021

Uplatňovanie článkov 25 až 28 nariadenia 
(EÚ) [nové všeobecné nariadenie] na 
programový rok 2021 a prípadne na rok 
2022 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výdavky súvisiace s právnymi 
záväzkami voči prijímateľom, ktoré vznikli 
v rámci opatrení uvedených v článkoch 23, 
39 a 43 nariadenia Rady (ES) č. 
1698/200519, na ktoré sa poskytuje podpora 
na základe nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, 
sú naďalej oprávnené na príspevok 
z EPFRV v období 2022 – 2027, na ktoré 
sa vzťahuje strategický plán SPP, a to za 
týchto podmienok:

1. Výdavky súvisiace s právnymi 
záväzkami voči prijímateľom, ktoré vznikli 
v rámci opatrení uvedených v článkoch 23, 
39 a 43 nariadenia Rady (ES) č. 
1698/200519, na ktoré sa poskytuje podpora 
na základe nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, 
sú naďalej oprávnené na príspevok 
z EPFRV v období 2022 – 2027, alebo ak 
sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto 
nariadenia, v období 2023 – 2027, na ktoré 
sa vzťahuje strategický plán SPP, a to za 
týchto podmienok:

__________________ __________________
19 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 
21.10.2005, s. 1).

19 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 
21.10.2005, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) takéto výdavky sú stanovené 
v príslušnom strategickom pláne SPP na 
obdobie 2022 – 2027 v súlade s nariadením 
(EÚ) [nariadenie o strategických plánoch 
SPP] a sú v súlade s nariadením (EÚ) 

a) takéto výdavky sú stanovené 
v príslušnom strategickom pláne SPP na 
obdobie 2022 – 2027, alebo ak sa 
uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto 
nariadenia, v období 2023 – 2027, 
v súlade s nariadením (EÚ) [nariadenie 
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[horizontálne nariadenie]; o strategických plánoch SPP] a sú v súlade 
s nariadením (EÚ) [horizontálne 
nariadenie];

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výdavky súvisiace s právnymi 
záväzkami voči prijímateľom, ktoré vznikli 
v rámci viacročných opatrení uvedených 
v článkoch 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ) 
č. 1305/2013 a výdavky súvisiace 
s právnymi záväzkami na obdobie trvajúce 
aj po 1. januári 2024, alebo po 1. januári 
2025 v členských štátoch, ktoré sa rozhodli 
predĺžiť obdobie 2014 – 2020 v súlade 
s článkom 1 ods. 1 tohto nariadenia, podľa 
článkov 14 až 18, článku 19 ods. 1 písm. a) 
a b), článku 20, článkov 22 až 27, 35, 38, 
39 a 39a nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 
a podľa článku 35 nariadenia (EÚ) č. 
1303/2013 sú oprávnené na príspevok 
z EPFRV v období 2022 – 2027, na ktoré 
sa vzťahuje strategický plán SPP, a to za 
týchto podmienok:

2. Výdavky súvisiace s právnymi 
záväzkami voči prijímateľom, ktoré vznikli 
v rámci viacročných opatrení uvedených 
v článkoch 28, 29, 33 a 34 nariadenia (EÚ) 
č. 1305/2013 a výdavky súvisiace 
s právnymi záväzkami na obdobie trvajúce 
aj po 1. januári 2024, alebo po 1. januári 
2025 v členských štátoch, ktoré sa rozhodli 
predĺžiť obdobie 2014 – 2020 v súlade 
s článkom 1 ods. 1 tohto nariadenia, podľa 
článkov 14 až 18, článku 19 ods. 1 písm. a) 
a b), článku 20, článkov 22 až 27, 35, 38, 
39 a 39a nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 
a podľa článku 35 nariadenia (EÚ) č. 
1303/2013 sú oprávnené na príspevok 
z EPFRV v období 2022 – 2027, alebo ak 
sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto 
nariadenia, v období 2023 – 2027, na ktoré 
sa vzťahuje strategický plán SPP, a to za 
týchto podmienok:

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) takéto výdavky sú stanovené 
v príslušnom strategickom pláne SPP na 
obdobie 2022 – 2027 v súlade s nariadením 
(EÚ) [nariadenie o strategických plánoch 
SPP] a sú v súlade s nariadením (EÚ) 
[horizontálne nariadenie];

a) takéto výdavky sú stanovené 
v príslušnom strategickom pláne SPP na 
obdobie 2022 – 2027, alebo ak sa 
uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto 
nariadenia, v období 2023 - 2027, v súlade 
s nariadením (EÚ) [nariadenie 
o strategických plánoch SPP] a sú v súlade 
s nariadením (EÚ) [horizontálne 
nariadenie];

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pracovné programy na podporu 
olivového oleja a stolových olív uvedené 
v článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, 
zostavené na obdobie od 1. apríla 2018 do 
31. marca 2021, sa predlžujú a končia sa 
31. decembra 2021. Príslušné organizácie 
výrobcov uznané podľa článku 152 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, príslušné 
združenia organizácií výrobcov uznané 
podľa článku 156 uvedeného nariadenia 
a príslušné medziodvetvové organizácie 
uznané podľa článku 157 uvedeného 
nariadenia pozmenia svoje pracovné 
programy tak, aby sa v nich zohľadnilo 
toto predĺženie. Pozmenené pracovné 
programy sa Komisii oznámia do 31. 

1. Pracovné programy na podporu 
olivového oleja a stolových olív uvedené 
v článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, 
zostavené na obdobie od 1. apríla 2018 do 
31. marca 2021, sa predlžujú a končia sa 
na konci prechodného obdobia. Príslušné 
organizácie výrobcov uznané podľa článku 
152 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, 
príslušné združenia organizácií výrobcov 
uznané podľa článku 156 uvedeného 
nariadenia a príslušné medziodvetvové 
organizácie uznané podľa článku 157 
uvedeného nariadenia pozmenia svoje 
pracovné programy tak, aby sa v nich 
zohľadnilo toto predĺženie. Pozmenené 
pracovné programy sa Komisii oznámia do 
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decembra 2020. 31. decembra 2020, alebo ak sa uplatňuje 
článok -1 ods. 2 tohto nariadenia, do 
31. decembra 2021.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uznané organizácie výrobcov v sektore 
ovocia a zeleniny s operačným 
programom, ako sa uvádza v článku 33 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorý 
členský štát schválil na obdobie trvajúce aj 
po 31. decembri 2021, do 15. septembra 
2021 predložia danému členskému štátu 
žiadosť o:

Uznané organizácie výrobcov v sektore 
ovocia a zeleniny s operačným 
programom, ako sa uvádza v článku 33 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktorý 
členský štát schválil na obdobie trvajúce aj 
po konci prechodného obdobia môžu 
predložiť danému členskému štátu žiadosť 
o:

Or. en

Odôvodnenie

Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny, ktoré vykonávajú operačný program 
s platnosťou po 31. decembri 2021, by mali mať takisto možnosť zvoliť si buď úpravu alebo 
nahradenie svojich príslušných programov tak, aby boli v súlade s novým nariadením 
o strategických plánoch, alebo ich nechať bežať bez zmeny až do uplynutia ich platnosti.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak uznaná organizácia výrobcov 
nepredloží takúto žiadosť do 15. septembra 
2021, jej operačný program schválený 

Ak uznaná organizácia výrobcov 
nepredloží takúto žiadosť, odsek 6 sa 
uplatňuje na jej operačný program až do 
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podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa 
skončí 31. decembra 2021.

ukončenia tohto programu. 

Or. en

Odôvodnenie

Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny, ktoré vykonávajú operačný program 
s platnosťou po 31. decembri 2021, by mali mať takisto možnosť zvoliť si buď úpravu alebo 
nahradenie svojich príslušných programov tak, aby boli v súlade s novým nariadením 
o strategických plánoch, alebo ich nechať bežať bez zmeny až do uplynutia ich platnosti.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Podporné programy v sektore 
vinohradníctva a vinárstva uvedené 
v článku 40 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 
sa skončia 15. októbra 2023. Uznané 
organizácie výrobcov v sektore ovocia 
a zeleniny s operačným programom, ako sa 
uvádza v článku 33 nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013, ktorý členský štát schválil na 
obdobie trvajúce aj po 31. decembri 2021, 
do 15. septembra 2021 predložia danému 
členskému štátu žiadosť o:

3. Podporné programy v sektore 
vinohradníctva a vinárstva uvedené 
v článku 40 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 
sa skončia 15. októbra 2023. Uznané 
organizácie výrobcov v sektore ovocia 
a zeleniny s operačným programom, ako sa 
uvádza v článku 33 nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013, ktorý členský štát schválil na 
obdobie trvajúce aj po konci prechodného 
obdobia, do 15. septembra 2021 predložia 
danému členskému štátu žiadosť o:

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vnútroštátne programy v sektore 4. Vnútroštátne programy v sektore 
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včelárstva uvedené v článku 55 nariadenia 
(EÚ) č. 1308/2013 sa skončia 31. júla 
2022. Články 55, 56 a 57 nariadenia (EÚ) 
č. 1308/2013 sa uplatňujú naďalej aj po 31. 
decembri 2021, pokiaľ ide o výdavky, 
ktoré vznikli, a platby, ktoré boli 
zrealizované, v súvislosti s operáciami 
vykonávanými podľa uvedeného 
nariadenia pred 1. augustom 2022 v rámci 
schémy pomoci uvedenej v článku 55 
uvedeného nariadenia.

včelárstva uvedené v článku 55 nariadenia 
(EÚ) č. 1308/2013 sa skončia 31. júla 
2022. Články 55, 56 a 57 nariadenia (EÚ) 
č. 1308/2013 sa uplatňujú naďalej aj po 
skončení prechodného obdobia, pokiaľ ide 
o výdavky, ktoré vznikli, a platby, ktoré 
boli zrealizované, v súvislosti s operáciami 
vykonávanými podľa uvedeného 
nariadenia pred 1. augustom 2022, alebo 
ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 tohto 
nariadenia, v období 2023 – 2027, v rámci 
schémy pomoci uvedenej v článku 55 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Vzhľadom na schémy pomoci 
uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku, 
články 7 ods. 3, články 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70 až 75, 77, 91 až 97, 99, 
100, článok 102 ods. 2, články 110 a 111 
nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a relevantné 
ustanovenia v delegovaných 
a vykonávacích aktoch týkajúce sa daných 
článkov sa naďalej uplatňujú aj po 31. 
decembri 2021 v súvislosti s výdavkami, 
ktoré vznikli, a platbami, ktoré boli 
zrealizované v súvislosti s operáciami 
vykonávanými podľa nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013 a po uvedenom dátumu až do 
konca schém pomoci uvedených 
v odsekoch 3 a 4 tohto článku.

6. Vzhľadom na schémy pomoci 
uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku, 
články 7 ods. 3, články 9, 21, 43, 51, 52, 
54, 59, 67, 68, 70 až 75, 77, 91 až 97, 99, 
100, článok 102 ods. 2, články 110 a 111 
nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a relevantné 
ustanovenia v delegovaných 
a vykonávacích aktoch týkajúce sa daných 
článkov sa naďalej uplatňujú aj po konci 
prechodného obdobia v súvislosti 
s výdavkami, ktoré vznikli, a platbami, 
ktoré boli zrealizované v súvislosti 
s operáciami vykonávanými podľa 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a po 
uvedenom dátumu až do konca schém 
pomoci uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto 
článku.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013
Článok 28 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať 
od roku 2021, členské štáty určujú kratšie 
obdobie svojich programov rozvoja 
vidieka: od jedného do troch rokov. Ak 
členské štáty v súlade s prvým 
pododsekom stanovia ročné predĺženie 
záväzkov po ukončení počiatočného 
obdobia, od roku 2021 takéto predĺženie 
nesmie byť dlhšie než jeden rok. Od roku 
2021 členské štáty pre nové záväzky, ktoré 
priamo nadväzujú na záväzky vykonané 
počas počiatočného obdobia, vo svojich 
programoch rozvoja vidieka určujú 
obdobie jedného roka.

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať 
od začiatku prechodného obdobia 
uvedeného v článku -1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
.../2020 [prechodné nariadenie], členské 
štáty určujú kratšie obdobie svojich 
programov rozvoja vidieka: od jedného do 
troch rokov. Ak členské štáty v súlade 
s prvým pododsekom stanovia ročné 
predĺženie záväzkov po ukončení 
počiatočného obdobia, od začiatku tohto 
prechodného obdobia takéto predĺženie 
nesmie byť dlhšie než jeden rok. Ak je to 
však potrebné na dosiahnutie alebo 
zachovanie požadovaných 
environmentálnych výhod, členské štáty 
môžu určiť, že takéto predĺženie bude 
dlhšie ako jeden rok v prípade opatrení 
prispievajúcich k vykonávaniu smerníc 
92/43/EHS, 2009/147/ES alebo 
2000/60/ES alebo nariadenia (EÚ) 
2018/842, berúc do úvahy, že tieto 
opatrenia by bolo potrebné prispôsobiť 
v rámci prípravy a obsahu strategického 
plánu SPP. Od začiatku tohto 
prechodného obdobia členské štáty pre 
nové záväzky, ktoré priamo nadväzujú na 
záväzky vykonané počas počiatočného 
obdobia, vo svojich programoch rozvoja 
vidieka určujú obdobie jedného roka.

Or. en
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Odôvodnenie

Pre väčšinu opatrení na rozvoj vidieka možno považovať za primerané maximálne tri roky na 
nové záväzky prijaté v roku 2021. Na druhej strane agroenvironmentálne a klimatické 
opatrenia podľa článku 28 ods. 5 nariadenia 1305/2013 do značnej miery závisia od možnosti 
poskytnúť dlhodobé záväzky na kompenzáciu príjemcov za údržbu pôdy v súlade s uvedenými 
právnymi aktmi. Z tohto dôvodu by sa na tieto opatrenia nemala vzťahovať trojročná lehota, 
pokiaľ sú tieto opatrenia začlenené do nového rámca strategického plánu SPP.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013
Článok 29 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať 
od roku 2021, členské štáty určujú kratšie 
obdobie svojich programov rozvoja 
vidieka: od jedného do troch rokov. Ak 
členské štáty v súlade s prvým 
pododsekom stanovia ročné predĺženie 
záväzkov po ukončení počiatočného 
obdobia, od roku 2021 takéto predĺženie 
nesmie byť dlhšie než jeden rok. Od roku 
2021 členské štáty pre nové záväzky, ktoré 
priamo nadväzujú na záväzky vykonané 
počas počiatočného obdobia, vo svojich 
programoch rozvoja vidieka určujú 
obdobie jedného roka.

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať 
od začiatku prechodného obdobia 
uvedeného v článku -1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... 
[prechodné nariadenie], členské štáty 
určujú kratšie obdobie svojich programov 
rozvoja vidieka: od jedného do troch 
rokov. Ak členské štáty v súlade s prvým 
pododsekom stanovia ročné predĺženie 
záväzkov po ukončení počiatočného 
obdobia, od začiatku tohto prechodného 
obdobia takéto predĺženie nesmie byť 
dlhšie než jeden rok. Od začiatku tohto 
prechodného obdobia členské štáty pre 
nové záväzky, ktoré priamo nadväzujú na 
záväzky vykonané počas počiatočného 
obdobia, vo svojich programoch rozvoja 
vidieka určujú obdobie jedného roka.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013
Článok 33 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať 
od roku 2021, členské štáty určujú kratšie 
obdobie svojich programov rozvoja 
vidieka: od jedného do troch rokov. Ak 
členské štáty v súlade s prvým 
pododsekom stanovia ročné predĺženie 
záväzkov po ukončení počiatočného 
obdobia, od roku 2021 takéto predĺženie 
nesmie byť dlhšie než jeden rok.

Pri nových záväzkoch, ktoré sa majú prijať 
od začiatku tohto prechodného obdobia, 
členské štáty určujú kratšie obdobie svojich 
programov rozvoja vidieka: od jedného do 
troch rokov. Ak členské štáty v súlade 
s prvým pododsekom stanovia ročné 
predĺženie záväzkov po ukončení 
počiatočného obdobia, od začiatku tohto 
prechodného obdobia takéto predĺženie 
nesmie byť dlhšie než jeden rok.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013
Článok 51 – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V článku 51 ods. 2 sa dopĺňa tento 
pododsek:
 „V prípade, že sa členský štát rozhodne 
využiť možnosť uvedenú v článku 1 ods. 1 
nariadenia (EÚ) .../... (prechodné 
nariadenie), tento členský štát sa môže 
rozhodnúť zvýšiť hranicu 4 % uvedenú 
v tomto odseku až na 6 % počas trvania 
prechodného obdobia. Výška tohto 
zvýšenia sa kompenzuje nižším 
percentuálnym podielom technickej 



PR\1196151SK.docx 43/93 PE646.753v01-00

SK

pomoci v rokoch 2022 – 2027, alebo ak sa 
uplatňuje článok -1 ods. 2 uvedeného 
nariadenia, v rokoch 2023 – 2027.“

Or. en

Odôvodnenie

Podstata navrhovaných zmien v tejto reforme SPP si bude vyžadovať aj značné plánovanie 
a záväzky poľnohospodárskeho sektora a vnútroštátnych správnych orgánov pri 
implementácii a plnení cieľov a ambícií. Ak by sa členským štátom umožnilo, aby počas 
prechodného obdobia využívali väčšie percento finančných prostriedkov pridelených na 
technickú pomoc, pomohlo by im to pri správnom vývoji nástrojov a opatrení potrebných na 
dosiahnutie stanovených cieľov. Po prechodnom období by sa mala kompenzovať vyššia suma 
technickej pomoci, a preto by sa nemala ukladať poľnohospodárom.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 6 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 5, 6 
a 7, v súlade s viacročným finančným 
rámcom na roky 2021 až 2027 celková 
suma podpory zo zdrojov Únie na rozvoj 
vidieka podľa tohto nariadenia na obdobie 
od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 
je 11 258 707 816 EUR v bežných cenách.;

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 5, 6 
a 7, v súlade s viacročným finančným 
rámcom na roky 2021 až 2027 celková 
suma podpory zo zdrojov Únie na rozvoj 
vidieka podľa tohto nariadenia na obdobie 
od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, 
a v prípade, že sa uplatňuje článok -1 ods. 
2 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie], od 1. januára 2022 do 31. 
decembra 2022, je 11 258 707 816 EUR 
v bežných cenách.;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na rok 2021 je výška rezervy 400 miliónov 
EUR (v cenách z roku 2011) a začlení sa 
do okruhu 3 viacročného finančného 
rámca, ako sa stanovuje v prílohe 
k nariadeniu Rady (EÚ) 
[xxxx/xxxx]*[VFR].

Na každý rok prechodného obdobia 
uvedeného v článku -1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... 
[prechodné nariadenie] je výška rezervy 
400 miliónov EUR (v cenách z roku 2011) 
a začlení sa do okruhu 3 viacročného 
finančného rámca, ako sa stanovuje 
v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) 
[xxxx/xxxx]*[VFR].

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
Článok 35 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pri programoch, pri ktorých sa 
členský štát rozhodne v súlade s článkom 1 
ods. 1 nariadenia (EÚ) XXXX/XXXX 
[toto nariadenie] predĺžiť obdobie 2014 – 
2020, sa na prostriedky pridelené na rok 
2021 nepovoľuje žiadne predbežné 
financovanie.

5. Pri programoch, pri ktorých sa 
členský štát rozhodne v súlade s článkom 1 
ods. 1 nariadenia (EÚ) XXXX/XXXX 
[toto nariadenie] predĺžiť obdobie 2014 – 
2020, sa na pridelené prostriedky počas 
prechodného obdobia nepovoľuje žiadne 
predbežné financovanie.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 11 – odsek 6 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na rok 2021 členské štáty oznámia 
Komisii rozhodnutia prijaté v súlade 
s týmto článkom a akýkoľvek odhadovaný 
výsledok znižovania do 1. augusta 2020.

Na každý rok prechodného obdobia 
uvedeného v článku -1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
.../2020 [prechodné nariadenie] členské 
štáty oznámia Komisii rozhodnutia prijaté 
v súlade s týmto článkom a akýkoľvek 
odhadovaný výsledok znižovania do 1. 
augusta predchádzajúceho roku.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) V odseku 1 sa dopĺňa tento 
pododsek:
„Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 
nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie], členské štáty sa môžu 
rozhodnúť do 1. augusta 2020, že ako 
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dodatočnú podporu financovanú v rámci 
EPFRV vo finančnom roku 2023 
sprístupnia až 15 % svojich ročných 
vnútroštátnych stropov na kalendárny rok 
2022 stanovených v prílohe II k tomuto 
nariadeniu. V dôsledku toho už nebude 
zodpovedajúca suma k dispozícii na 
poskytovanie priamych platieb. Toto 
rozhodnutie sa oznámi Komisii do 1. 
augusta 2020 a uvedie sa zvolené 
percento.“;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) V odseku 2 sa dopĺňa tento 
pododsek:
„Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 
nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie], členské štáty, ktoré neprijmú 
rozhodnutie uvedené v odseku 1 tohto 
článku za rozpočtový rok 2023, sa môžu 
do 1. augusta 2021 rozhodnúť sprístupniť 
ako priame platby až 15 %, alebo 
v prípade Bulharska, Estónska, 
Španielska, Lotyšska, Litvy, Poľska, 
Portugalska, Rumunska, Slovenska, 
Fínska a Švédska, až do výšky 25 % zo 
sumy pridelenej na podporu financovanú 
v rámci EPFRV v rozpočtovom roku 2023 
na základe právnych predpisov Únie 
prijatých po prijatí nariadenia Rady (EÚ) 
[xxxx/xxxx] [VFR]. V dôsledku toho 
zodpovedajúca suma už nebude 
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k dispozícii na podporu financovanú 
v rámci EPFRV. Toto rozhodnutie sa 
oznámi Komisii do 1. augusta 2021 
a uvedie sa zvolené percento.“;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 15a – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oznámenia týkajúce sa kalendárneho roku 
2021

Oznámenia týkajúce sa kalendárnych 
rokov počas prechodného obdobia

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 15a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o kalendárny rok 2021, členské 
štáty do 1. augusta 2020 oznámia 
percentuálne podiely ročných 
vnútroštátnych stropov uvedených v článku 
22 ods. 2, článku 42 ods. 1, článku 49 ods. 

Pokiaľ ide o každý kalendárny rok 
prechodného obdobia, členské štáty do 1. 
augusta predchádzajúceho roka oznámia 
percentuálne podiely ročných 
vnútroštátnych stropov uvedených v článku 
22 ods. 2, článku 42 ods. 1, článku 49 ods. 
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1, článku 51 ods. 1 a článku 53 ods. 6. 1, článku 51 ods. 1 a článku 53 ods. 6.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 22 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o kalendárny rok 2021, ak sa 
strop, ktorý pre členský štát stanovila 
Komisia podľa odseku 1 v dôsledku zmeny 
sumy stanovenej v prílohe II alebo 
v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia 
členského štátu v súlade s odsekom 3 tohto 
článku, článku 14 ods. 1 alebo 2, článku 42 
ods. 1, článku 49 ods. 1, článku 51 ods. 1 
alebo článku 53 líši od stropu 
z predchádzajúceho roka, daný členský štát 
lineárne zníži alebo zvýši hodnotu 
všetkých platobných nárokov a/alebo zníži 
alebo zvýši národnú rezervu alebo 
regionálne rezervy s cieľom zabezpečiť 
súlad s odsekom 4 tohto článku.

Pokiaľ ide o každý kalendárny rok 
prechodného obdobia, ak sa strop, ktorý 
pre členský štát stanovila Komisia podľa 
odseku 1 v dôsledku zmeny sumy 
stanovenej v prílohe II alebo v dôsledku 
akéhokoľvek rozhodnutia členského štátu 
v súlade s odsekom 3 tohto článku, článku 
14 ods. 1 alebo 2, článku 42 ods. 1, článku 
49 ods. 1, článku 51 ods. 1 alebo článku 53 
líši od stropu z predchádzajúceho roka, 
daný členský štát lineárne zníži alebo zvýši 
hodnotu všetkých platobných nárokov 
a/alebo zníži alebo zvýši národnú rezervu 
alebo regionálne rezervy s cieľom 
zabezpečiť súlad s odsekom 4 tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 5
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Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 23 – odsek 6 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o kalendárny rok 2021, členské 
štáty, ktoré uplatňujú prvý pododsek 
odseku 1, Komisii do 1. augusta 2020 
oznámia rozhodnutia uvedené v odsekoch 
2 a 3.

Pokiaľ ide o každý kalendárny rok 
prechodného obdobia, členské štáty, ktoré 
uplatňujú prvý pododsek odseku 1, 
Komisii do 1. augusta predchádzajúceho 
roka oznámia rozhodnutia uvedené 
v odsekoch 2 a 3.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 25 – odsek 11 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po vykonaní úpravy uvedenej v článku 22 
ods. 5 sa členské štáty, ktoré využili 
výnimku stanovenú v odseku 4 tohto 
článku, môžu rozhodnúť, že v prípade 
platobných nárokov, ktoré majú 
poľnohospodári k 31. decembru 2019, 
s nižšou hodnotou než vnútroštátna alebo 
regionálna jednotková hodnota, vypočítaná 
v súlade s druhým pododsekom tohto 
odseku, v roku 2020, zvýšia jednotkovú 
hodnotu týchto platobných nárokov na 
úroveň vnútroštátnej alebo regionálnej 
jednotkovej hodnoty v roku 2020. Pri 
výpočte tohto zvýšenia treba dodržať tieto 
podmienky:

Po vykonaní úpravy uvedenej v článku 22 
ods. 5 sa členské štáty, ktoré využili 
výnimku stanovenú v odseku 4 tohto 
článku, môžu rozhodnúť, že v prípade 
platobných nárokov, ktoré majú 
poľnohospodári k 31. decembru 2019, a ak 
sa uplatňuje článok -1 ods. 2) nariadenia 
(EÚ) .../... [prechodné nariadenie], k 31. 
decembru 2020, s nižšou hodnotou než 
vnútroštátna alebo regionálna jednotková 
hodnota, vypočítaná v súlade s druhým 
pododsekom tohto odseku, 
v nasledujúcom roku prechodného 
obdobia, zvýšia jednotkovú hodnotu týchto 
platobných nárokov na úroveň 
vnútroštátnej alebo regionálnej jednotkovej 
hodnoty v príslušnom roku. Pri výpočte 
tohto zvýšenia treba dodržať tieto 
podmienky:
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Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 25 – odsek 11 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na financovanie daného zvýšenia sa 
znížia všetky platobné nároky, ktoré majú 
poľnohospodári v držbe prostredníctvom 
vlastníctva alebo prenájmu k 31. decembru 
2019, alebo časti týchto platobných 
nárokov, s hodnotou vyššou než 
vnútroštátna alebo regionálna jednotková 
hodnota v roku 2020 vypočítanou v súlade 
s druhým pododsekom. Uvedené zníženie 
sa uplatňuje na rozdiel medzi hodnotou 
daných nárokov a vnútroštátnou alebo 
regionálnou jednotkovou hodnotou v roku 
2020. Uplatňovanie uvedeného zníženia je 
založené na objektívnych 
a nediskriminačných kritériách, ktoré môžu 
zahŕňať stanovenie maximálneho zníženia.

b) na financovanie daného zvýšenia sa 
znížia všetky platobné nároky, ktoré majú 
poľnohospodári v držbe prostredníctvom 
vlastníctva alebo prenájmu k 31. decembru 
2019, a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 
nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie], k 31. decembru 2020, alebo 
časti týchto platobných nárokov, 
s hodnotou vyššou než vnútroštátna alebo 
regionálna jednotková hodnota 
v nasledujúcom roku prechodného 
obdobia vypočítanou v súlade s druhým 
pododsekom. Uvedené zníženie sa 
uplatňuje na rozdiel medzi hodnotou 
daných nárokov a vnútroštátnou alebo 
regionálnou jednotkovou hodnotou 
v príslušnom roku. Uplatňovanie 
uvedeného zníženia je založené na 
objektívnych a nediskriminačných 
kritériách, ktoré môžu zahŕňať stanovenie 
maximálneho zníženia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.
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Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 25 – odsek 11 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátna alebo regionálna jednotková 
hodnota na rok 2020 uvedená v prvom 
pododseku sa vypočíta vydelením 
vnútroštátneho alebo regionálneho stropu 
režimu základnej platby stanoveného na 
rok 2020 v súlade s článkom 22 ods. 1 
alebo 23 ods. 2, bez sumy národnej alebo 
regionálnej rezervy (rezerv), počtom 
platobných nárokov, ktoré majú 
poľnohospodári v držbe prostredníctvom 
vlastníctva alebo prenájmu k 31. decembru 
2019.

Vnútroštátna alebo regionálna jednotková 
hodnota na prechodné obdobie uvedená 
v prvom pododseku sa vypočíta vydelením 
vnútroštátneho alebo regionálneho stropu 
režimu základnej platby stanoveného na 
príslušný rok v súlade s článkom 22 ods. 1 
alebo 23 ods. 2, bez sumy národnej alebo 
regionálnej rezervy (rezerv), počtom 
platobných nárokov, ktoré majú 
poľnohospodári v držbe prostredníctvom 
vlastníctva alebo prenájmu k 31. decembru 
predchádzajúceho roka.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 25 – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Pokiaľ ide o kalendárny rok 2021, 
členské štáty sa môžu rozhodnúť 
uplatňovať odsek 11 na príslušný rok, a tak 
presadzovať ďalšiu vnútornú 
konvergenciu.

12. Pokiaľ ide o kalendárne roky 
prechodného obdobia, členské štáty sa 
môžu rozhodnúť uplatňovať odsek 11 na 
príslušný rok, a tak presadzovať ďalšiu 
vnútornú konvergenciu.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 29 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 
nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie], členské štáty oznámia za 
kalendárny rok 2022 všetky rozhodnutia 
uvedené v článku 25 ods. 12 tohto 
nariadenia do 1. augusta 2021.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 30 – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade prostriedkov pridelených 
z rezervy v roku 2021 sa suma rezervy, 
ktorá sa má v súlade s druhým 
pododsekom vylúčiť, upraví v súlade 
s článkom 22 ods. 5 druhým pododsekom. 
V prípade prostriedkov pridelených 
z rezervy v roku 2021 sa tretí pododsek 
tohto odseku neuplatňuje.

V prípade prostriedkov pridelených 
z rezervy v roku 2021, a ak sa uplatňuje 
článok -1 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... 
[prechodné nariadenie], v prípade 
prostriedkov pridelených z rezervy v roku 
2022, sa suma rezervy, ktorá sa má 
v súlade s druhým pododsekom vylúčiť, 
upraví v súlade s článkom 22 ods. 5 
druhým pododsekom. V prípade 
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prostriedkov pridelených z rezervy v roku 
2021, a ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 
nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie], v prípade prostriedkov 
pridelených z rezervy v roku 2022, sa tretí 
pododsek tohto odseku neuplatňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poskytuje možnosť predĺžiť uplatňovanie prechodného 
nariadenia na dva roky v prípade, že reforma SPP nebude prijatá včas.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 37 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. V článku 37 ods. 1 sa dopĺňa tento 
pododsek:
„Členské štáty, ktoré poskytujú prechodnú 
vnútroštátnu pomoc v roku 2020, ju môžu 
ďalej poskytovať až do konca 
prechodného obdobia uvedeného v článku 
-1 nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie].“

Or. en

Odôvodnenie

Odstránenie týchto platieb zo dňa na deň by malo výrazný negatívny vplyv na niekoľko 
citlivých sektorov. Pokračovaním týchto platieb je pre poľnohospodárov možné zabezpečiť 
stabilitu, predvídateľnosť a plánovanie. Pokračovanie je v súlade so zásadou predĺženia 
súčasných pravidiel počas prechodného obdobia a umožnilo by sa tým prispôsobenie 
príslušných sektorov.
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Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 10 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 37 – odsek 4 – zarážky 6 a a 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10b. V článku 37 ods. 4 sa dopĺňajú 
tieto zarážky:
„ – 50 % v roku 2021,
– ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 
nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie], 50 % v roku 2022.“

Or. en

Odôvodnenie

Odstránenie týchto platieb zo dňa na deň by malo výrazný negatívny vplyv na niekoľko 
citlivých sektorov. Pokračovaním týchto platieb je pre poľnohospodárov možné zabezpečiť 
stabilitu, predvídateľnosť a plánovanie. Pokračovanie je v súlade so zásadou predĺženia 
súčasných pravidiel počas prechodného obdobia a umožnilo by sa tým prispôsobenie 
príslušných sektorov.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 58 – odsek 3 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Bulharsko: 649,45 EUR, – Bulharsko: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
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rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 58 – odsek 3 – pododsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Grécko: 234,18 EUR, – Grécko: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
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946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 58 – odsek 3 – pododsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Španielsko: 362,15 EUR, – Španielsko: xxx EUR*,

__________________

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
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počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4. ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 58 – odsek 3 – pododsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Portugalsko: 228,00 EUR. – Portugalsko: xxx EUR*.
__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
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základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Bulharsko: 624,11 EUR, – Bulharsko: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.
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Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Grécko: 225,04 EUR, – Grécko: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Španielsko: 348,03 EUR, – Španielsko: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4. ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
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VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Portugalsko: 219,09 EUR, – Portugalsko: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
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vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 58 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 
nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie], výška osobitnej platby na 
hektár plochy, na ktorú možno poskytnúť 
podporu, sa vypočíta na rok 2022 
vynásobením výnosov stanovených 
v odseku 2 s nasledujúcimi referenčnými 
sumami:
– Bulharsko: xxx EUR*,
– Grécko: xxx EUR*,
– Španielsko: xxx EUR*,
– Portugalsko: xxx EUR*.
__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
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a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 11 098 000 EUR pre Grécko; a) xxx EUR* pre Grécko;

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.
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Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 576 000 EUR pre Francúzsko; b) xxx EUR* pre Francúzsko;

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 35 991 000 EUR pre Taliansko. c) xxx EUR*pre Taliansko;

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
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VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 10 666 000 EUR pre Grécko; a) xxx EUR* pre Grécko;

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
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vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 554 000 EUR pre Francúzsko; b) xxx EUR* pre Francúzsko;

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ je už podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.
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Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 34 590 000 EUR pre Taliansko.; c) xxx EUR* pre Taliansko.;

__________________

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.
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Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 
nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie], suma, ktorou Únia financuje 
pracovné programy uvedené v odseku 1, 
v roku 2022, je:
a) xxx EUR* pre Grécko;
b) xxx EUR* pre Francúzsko; a
c) xxx EUR* pre Taliansko.
__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
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VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 58 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výška finančnej pomoci Únie 
organizáciám výrobcov podľa odseku 1 
predstavuje na rok 2020 pre Nemecko 2 
277 000 EUR.

Výška finančnej pomoci Únie 
organizáciám výrobcov podľa odseku 1 
predstavuje na rok 2020 pre Nemecko xxx 
EUR*.

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
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VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ je už podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 58 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výška finančnej pomoci Únie 
organizáciám výrobcov podľa odseku 1 
predstavuje na rok 2021 pre Nemecko 2 
188 000 EUR.

Výška finančnej pomoci Únie 
organizáciám výrobcov podľa odseku 1 
predstavuje na rok 2021 pre Nemecko xxx 
EUR*.

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
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VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 58 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa uplatňuje článok -1 ods. 2 
nariadenia (EÚ) .../... [prechodné 
nariadenie], výška finančnej pomoci Únie 
organizáciám výrobcov podľa odseku 1 
predstavuje na rok 2022 pre Nemecko xxx 
EUR*.
__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 214a – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 214a sa za prvý odsek 
vkladá tento odsek:
„Odchylne od prvého odseku a na základe 
povolenia Komisie môže Fínsko počas 
prechodného obdobia stanoveného 
v článku -1 nariadenia (EÚ) .../... 
[prechodné nariadenie] naďalej 
udeľovať vnútroštátnu pomoc, ktorú 
v roku 2020 poskytlo výrobcom na základe 
tohto článku.“

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 214a spoločnej organizácie trhu môže Fínsko na základe povolenia Komisie 
poskytnúť národné platby pre určité odvetvia. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je 
zabezpečiť pokračovanie tejto pomoci počas prechodného obdobia, lebo náhle vylúčenie 
týchto platieb by malo výrazný negatívny vplyv na niekoľko citlivých sektorov. Pokračovanie 
týchto platieb by poľnohospodárom zabezpečilo stabilitu a predvídateľnosť. Pokračovanie je 
v súlade so zásadou predĺženia súčasných pravidiel počas prechodného obdobia a umožnilo 
by sa tým prispôsobenie príslušných sektorov.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
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Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vo francúzskych zámorských 
departementoch: 267 580 000 EUR,

— vo francúzskych zámorských 
departementoch: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Azory a Madeiru: 102 080 000 
EUR,

— pre Azory a Madeiru: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 3



PE646.753v01-00 76/93 PR\1196151SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Kanárske ostrovy: 257 970 000 
EUR.

— pre Kanárske ostrovy: xxx EUR*

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ je už podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vo francúzskych zámorských 
departementoch: 25 900 000 EUR,

— vo francúzskych zámorských 
departementoch: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – zarážka 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Azory a Madeiru: 20 400 000 
EUR,

— pre Azory a Madeiru: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ je už podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – zarážka 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Kanárske ostrovy: 69 900 000 
EUR.

— pre Kanárske ostrovy: xxx EUR*,

__________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ je už podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 229/2013
Článok 18 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Únia financuje opatrenia stanovené 
v kapitolách III a IV až do sumy 23 000 
000 miliónov EUR.

2. Únia financuje opatrenia stanovené 
v kapitolách III a IV až do sumy xxx 
EUR*.

__________________

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 229/2013
Článok 18 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Suma pridelená na financovanie 
osobitného režimu zásobovania uvedeného 
v kapitole III nesmie presiahnuť 6 830 000 
miliónov EUR.“ 

3. Suma pridelená na financovanie 
osobitného režimu zásobovania uvedeného 
v kapitole III nesmie presiahnuť xxx 
miliónov EUR.“ 

__________________

* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013
Príloha I – časť 2 – názov 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť 2: Rozdelenie podpory Únie na rozvoj 
vidieka (2021)

Časť 2:  Rozdelenie podpory Únie na 
rozvoj vidieka (ročne počas prechodného 
obdobia stanoveného v článku -1 
nariadenia (EÚ)…/... [prechodné 
nariadenie])

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013
Príloha I – časť 2 – tabuľka

Text predložený Komisiou

(bežné ceny v EUR)

2021

Belgicko 67 178 046

Bulharsko 281 711 396

Česko 258 773 203

Dánsko 75 812 623

Nemecko 989 924 996

Estónsko 87 875 887

Írsko 264 670 951

Grécko 509 591 606

Španielsko 1 001 202 880

Francúzsko 1 209 259 199

Chorvátsko 281 341 503
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Taliansko 1 270 310 371

Cyprus 15 987 284

Lotyšsko 117 307 269

Litva 195 182 517

Luxembursko 12 290 956

Maďarsko 416 202 472

Malta 12 207 322

Holandsko 73 151 195

Rakúsko 480 467 031

Poľsko 1 317 890 530

Portugalsko 493 214 858

Rumunsko 965 503 339

Slovinsko 102 248 788

Slovensko 227 682 721

Fínsko 292 021 227

Švédsko 211 550 876

EÚ spolu 11 230 561 046

Technická pomoc 28 146 770

Spolu 11 258 707 816

Pozmeňujúci návrh

(bežné ceny v EUR)

Prechodné obdobie stanovené v článku -1 
nariadenia (EÚ)…/... [prechodné 
nariadenie] (ročne*)

Belgicko X

Bulharsko X

Česko X

Dánsko X

Nemecko X

Estónsko X

Írsko X

Grécko X
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Španielsko X

Francúzsko X

Chorvátsko X

Taliansko X

Cyprus X

Lotyšsko X

Litva X

Luxembursko X

Maďarsko X

Malta X

Holandsko X

Rakúsko X

Poľsko X

Portugalsko X

Rumunsko X

Slovinsko X

Slovensko X

Fínsko X

Švédsko X

EÚ spolu X

Technická pomoc X

Spolu X

___________________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 
2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) Európsky 
parlament zastáva pozíciu v prospech zachovania financovania spoločnej 
poľnohospodárskej politiky pre EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnom 
vyjadrení (a zahrnutia do rozpočtu počiatočnej sumy rezervy z poľnohospodárstva), 
konkrétne 383 255 miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 946 miliónov EUR v bežných 
cenách). Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť v tomto nariadení, by sa preto mali počítať 
na základe číselných údajov dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 2027, alebo ak sa 
neprijmú včas, na základe predĺžených stropov do roku 2020 a ustanovení v súlade 
s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ.

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1– bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Príloha II – tabuľka – stĺpec 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2021
Prechodné obdobie stanovené v článku -1 

nariadenia (EÚ)…/... [prechodné 
nariadenie] (ročne*)

485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X
823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
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664 820 X
2 972 978 X

584 650 X
1 856 173 X

129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

______________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.
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Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Príloha III – tabuľka – stĺpec 7a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2021
Prechodné obdobie stanovené v článku -1 

nariadenia (EÚ)…/... [prechodné 
nariadenie] (ročne*)

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
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506,0 X

672,8 X

______________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Príloha III
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VI – tabuľka – stĺpec 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od roku 2021 Od roku 2021
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25 721 X*

4 954 X
37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— —

27 970 X
— —

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— —

_______________
* Vo svojom uznesení zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na 
roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so 
zreteľom na dohodu (P8_TA(2018)0449) 
Európsky parlament zastáva pozíciu 
v prospech zachovania financovania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky pre 
EÚ27 na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 
2020 v reálnom vyjadrení (a zahrnutia do 
rozpočtu počiatočnej sumy rezervy 
z poľnohospodárstva), konkrétne 383 255 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (431 
946 miliónov EUR v bežných cenách). 
Číselné údaje, ktoré sa majú dohodnúť 
v tomto nariadení, by sa preto mali 
počítať na základe číselných údajov 
dohodnutých pre VFR na roky 2021 – 
2027, alebo ak sa neprijmú včas, na 
základe predĺžených stropov do roku 2020 
a ustanovení v súlade s článkom 312 ods. 
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4 ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa nemôže podporiť žiadne škrty v rozpočte na poľnohospodárstvo v návrhu 
VFR, pretože príjem poľnohospodárov EÚ už je podpriemerný. Toto nariadenie by okrem 
toho malo rešpektovať článok 39 ods. 1 písm. b) ZFEÚ, aby sa zabezpečila primeraná životná 
úroveň poľnohospodárov. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. novembra 2018 
vyzval k zachovaniu celkového rozpočtu pre poľnohospodárstvo.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Legislatívny postup reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky nebol dokončený včas 
na to, aby členské štáty a Komisia mohli pripraviť všetky prvky potrebné na uplatňovanie 
nového právneho rámca a strategických plánov SPP od 1. januára 2021.  Z tohto dôvodu 
Európska komisia 31. októbra 2019 navrhla nariadenie o prechodných opatreniach pre SPP 
na rok 2021. 

Oneskorenie dokončenia reformy SPP a viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 
spôsobuje poľnohospodárom a poľnohospodárskemu sektoru neistotu. S cieľom zmierniť 
neistotu vychádza táto správa z návrhu Komisie na zabezpečenie pokračujúceho uplatňovania 
súčasných pravidiel a nepretržitých platieb poľnohospodárom a iným príjemcom.

Cieľom spravodajkyne je vybudovať stabilitu a bezpečnosť pre poľnohospodárov 
a poľnohospodársky sektor ako celok a zabezpečiť jasnú cestu k novému programovému 
obdobiu SPP. Má sa to dosiahnuť vyváženým a racionálnym prechodným nariadením 
založeným na súčasných pravidlách SPP. Spravodajkyňa to považuje za nevyhnutné, pretože 
poľnohospodári a potravinársky sektor budú poznať konečný obsah nového prechodného 
nariadenia a jeho dôsledky až niekoľko mesiacov pred nadobudnutím účinnosti právnych 
predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že v letných mesiacoch sa realizuje veľa investícií 
a objednávok na úrovni poľnohospodárskeho podniku na nasledujúci rok, spravodajkyňa 
zdôrazňuje potrebu plynulého pokračovania existujúcich pravidiel a štruktúr a domnieva sa, 
že je rozumné, aby sa prijímali rýchle a jasné rozhodnutia zo strany Európskej inštitúcie 
týkajúce sa tohto nariadenia. 

Spravodajkyňa súhlasí s hlavnou zásadou návrhu Európskej komisie pokračovať so starými 
pravidlami a novými finančnými prostriedkami, kategoricky však uvádza, že prechodné 
obdobie by v nijakom prípade nemalo znamenať poľnohospodárov pracujúcich podľa starých 
pravidiel s menšími finančnými prostriedkami. Tento návrh správy je rozhodne proti zníženiu 
financovania poľnohospodárstva, pretože príjem európskych poľnohospodárov je už 
v porovnaní s ostatnými odvetviami nižší ako priemer. Toto nariadenie by malo rešpektovať 
ustanovenie na zabezpečenie primeranej životnej úrovne poľnohospodárov, ako je stanovené 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Správa preto vychádza z rozpočtového riadka prijatého 
Európskym parlamentom o viacročnom finančnom rámci, v ktorom sa požaduje, aby 
financovanie poľnohospodárstva v EÚ zostalo na súčasnej úrovni.  

Spravodajkyňa považuje toto nariadenie za dôležité prepojenie medzi programovými 
obdobiami SPP a domnieva sa, že prechodné nariadenie by malo členským štátom poskytnúť 
dostatok času na prípravu ich príslušných vnútroštátnych strategických plánov, ako aj 
administratívnych a IT štruktúr potrebných na úspešnú implementáciu nového právneho 
rámca. Dostatočné prechodné obdobie rešpektujúce tieto časové rámce by preto poskytlo 
poľnohospodárstvu veľmi potrebnú stabilitu a istotu pri prechode na nové programové 
obdobie SPP. 

V správe sa zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty a Európska komisia počas prípravy 
svojich strategických plánov SPP intenzívne konzultovali s poľnohospodármi a všetkými 
príslušnými zúčastnenými stranami. S cieľom zabezpečiť hladký prechod poľnohospodárov 
do nového programovacieho obdobia by sa mali bezodkladne začať prípravné práce 
na vypracovaní strategických plánov SPP členských štátov.
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Trvanie 

Komisia vo svojom návrhu navrhla prechodné obdobie jedného roka. Hoci spravodajkyňa 
v zásade podporuje toto trvanie, je zrejmé, že z dôvodu zložitosti a súčasného stavu v postupe 
rozhodovania o budúcom viacročnom finančnom rámci a reforme SPP existuje možnosť, 
že prechodné obdobie na jeden rok nemusí byť dostačujúce. Podľa návrhu spoločnej 
poľnohospodárskej politiky po roku 2020 Európska komisia predpokladá, že členské štáty 
a vnútroštátne správne orgány budú potrebovať najmenej jeden rok vopred na prípravu 
svojich strategických plánov, a Európska komisia by potom mala na schvaľovací proces 
niekoľko mesiacov. Z týchto dôvodov a so súhlasom so zásadou jednoročného prechodného 
obdobia spravodajkyňa navrhla zavedenie záruky, ktorá by v prípade potreby umožnila 
predĺženie prechodného obdobia o ďalší rok. 

Lehota na uverejnenie v úradnom vestníku 30. septembra 2020, ktorá bola stanovená 
na spustenie záruky, sa vypočítala s prihliadnutím na zložitosť legislatívneho postupu 
a potrebný čas potrebný na úspešné uplatnenie nových pravidiel SPP. Pri stanovovaní lehoty 
zlučiteľnej s uvedeným časovým rámcom sa spravodajkyňa domnieva, že okamih, keď sa 
dosiahne dohoda medzi spoluzákonodarcami, predstavuje pre členské štáty dostatočnú záruku 
na začatie prípravného procesu. Podľa názoru spravodajkyne by sa táto dohoda mala 
dosiahnuť najneskôr do 30. júna 2020.

Spravodajkyňa pristupuje pragmaticky k prechodnému nariadeniu a zdôrazňuje, že by sa malo 
oddeliť od reformy SPP. Hlavnou zásadou spravodajkyne pri príprave tejto správy je, 
že do prechodných pravidiel by sa nemali zavádzať nové iniciatívy. Základom tohto prístupu 
je, že tieto právne predpisy nadobudnú účinnosť do 11 mesiacov od predloženia tejto správy 
a nie je spravodlivé ani realistické žiadať európskych poľnohospodárov o vykonanie nových 
opatrení, ktoré neboli úplne prerokované a schválené spoluzakladateľom pred nadobudnutím 
účinnosti právnych predpisov. 

V rámci reformy SPP sa zavedú nové opatrenia a pravidlá a Komisia naznačila, že je potrebné 
ďalšie zváženie týchto opatrení a pravidiel vzhľadom na ich oznámenie o európskom 
ekologickom dohovore uverejnené 11. decembra 2019. Spravodajkyňa považuje európsky 
ekologický dohovor za dôležitý a zastrešujúci návrh formujúci dlhodobú budúcnosť 
európskeho poľnohospodárstva a výroby potravín. Spravodajkyňa sa však domnieva, že tieto 
úvahy sa musia riešiť v návrhoch reformy SPP, a nie v tomto nariadení, pretože by hrozilo, 
že budú mať dva paralelné reformné procesy, ktoré by predstavovali značnú a nákladnú 
neistotu pre poľnohospodárov a odvetvie poľnohospodárstva celkovo.

Budovanie kontinuity a príležitostí na prechod 

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že všetky opatrenia prijaté počas prechodného obdobia musia 
vychádzať zo súčasných pravidiel a nástrojov. Pokiaľ ide o pokračovanie súčasných pravidiel 
SPP, spravodajkyňa navrhla, aby členské štáty mali možnosť zvýšiť svoje spolufinancovanie 
v druhom pilieri. Je dôležité umožniť pokračovanie súčasných programov rozvoja vidieka 
bez akýchkoľvek škrtov pre poľnohospodárov a príjemcov. 

Táto možnosť by okrem toho podporila záväzok členských štátov zachovať environmentálne 
opatrenia aspoň na súčasnej úrovni, ako to navrhuje Komisia. V správe sa navrhuje, 
aby členské štáty mali počas prechodného obdobia možnosť rozšíriť rozsah svojich 
agroenvironmentálnych a klimatických opatrení ako súčasť svojho programu rozvoja vidieka.
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V správe sa upravuje postup schvaľovania Európskej komisie týkajúci sa predĺženia 
programov rozvoja vidieka. Podľa spravodajkyne by Komisia mala dostatočne odôvodniť 
svoje rozhodnutie zamietnuť rozšírenie programov, čo by pomohlo zabezpečiť právnu istotu 
a kontinuitu platieb poľnohospodárom včas. Uvádza sa, že včasné a podrobné usmernenie 
pre členské štáty je nevyhnutné, aby sa predišlo akémukoľvek riziku pre stabilitu 
poľnohospodárskeho odvetvia.

V správe sa navrhuje zefektívniť trvanie už prijatých operačných programov. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu a umožniť rovnaké zaobchádzanie by sa operačné programy 
v sektore ovocia a zeleniny mali povoliť nezmenené až do ich príslušných konečných 
dátumov.

Pre väčšinu opatrení na rozvoj vidieka možno považovať za primerané maximálne tri roky 
na nové záväzky prijaté v roku 2021. Na druhej strane agroenvironmentálne a klimatické 
opatrenia podľa článku 28 ods. 5 nariadenia 1305/2013, ktoré prispievajú k vykonávaniu 
rámcovej smernice o vode, smerníc o sústave Natura 2000 alebo splneniu nariadenia (EÚ) 
2018/842 o spoločnom úsilí, závisia od možnosti poskytnúť dlhodobé záväzky 
na odškodnenie príjemcov za údržbu pôdy v súlade s uvedenými právnymi aktmi. Z tohto 
dôvodu by sa na tieto opatrenia nemala vzťahovať trojročná lehota, pokiaľ sú tieto opatrenia 
začlenené do nového rámca strategického plánu SPP.

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa podľa logiky pokračovania v súčasných predpisoch 
uplatňovala aj prechodná vnútroštátna pomoc a iné podobné systémy, ktoré neboli v návrhu 
Komisie predĺžené. Tento prístup by sledoval všeobecný cieľ zabezpečiť nepretržité 
pokračovanie podpory poľnohospodárom a iným príjemcom počas prechodného obdobia 
a umožnil by príslušným sektorom prispôsobiť sa. Prostredníctvom pokračovania týchto 
platieb sa pre poľnohospodárov môže zabezpečiť stabilita, predvídateľnosť a schopnosť 
plánovať. Odstránenie týchto platieb zo dňa na deň by malo výrazný negatívny vplyv 
na niekoľko citlivých poľnohospodárskych odvetví v Európe. 

V správe sa pripravuje pôda na hladší prechod na novú SPP zvýšením technickej pomoci 
a nabádaním členských štátov, aby začali čo najskôr pripravovať strategické plány. Prechod 
na nové programovacie obdobie predstavuje pre vnútroštátne správne orgány ďalšie 
administratívne požiadavky a potenciálne riziko vplyvu na konečných príjemcov. Podstatná 
povaha navrhovaných zmien v tejto reforme SPP si bude takisto vyžadovať značné 
plánovanie a záväzky poľnohospodárskeho odvetvia pri vykonávaní a plnení cieľov a ambícií. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že je potrebné umožniť členským štátom, aby počas 
prechodného obdobia využívali väčšie percento finančných prostriedkov pridelených 
na technickú pomoc s cieľom náležite rozvíjať potrebné nástroje a opatrenia na dosiahnutie 
stanovených cieľov. Po prechodnom období by sa mala kompenzovať vyššia suma technickej 
pomoci a finančná záťaž, ktorá sa neukladá poľnohospodárom. 


