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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je jednou z politík Únie s najvyššou 

mierou integrácie a splnila jeden zo svojich pôvodných cieľov, ktorým bolo zvýšiť 

dodávky potravín, tým, že poskytla podporu európskym poľnohospodárom a reagovala 

na požiadavky občanov týkajúce sa potravinovej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti, 

kvality a udržateľnosti potravín; keďže pred nami stoja nové výzvy, ktoré súvisia najmä 

so zmenu klímy a stratou biodiverzity; keďže je dôležité, aby bola SPP v súlade 

s Parížskou dohodou a ďalšími medzinárodnými dohodami o ochrane klímy a životného 

prostredia; 

B. keďže treba zabezpečiť podporu pre skutočných poľnohospodárov, ale zároveň 

aj naďalej podporovať príjemcov, ktorí diverzifikovali svoje výrobné toky a príjmy 

(na základe politických signálov, ktoré im to po desaťročiach odporúčali), 

a uprednostňovať malé poľnohospodárske podniky a odmeňovať ich za rozmanité 

verejné statky, ktoré poskytujú spoločnosti, pričom zároveň treba zaručiť spravodlivé 

rozdelenie podpory medzi poľnohospodárske podniky rôznej veľkosti; keďže je dôležité 

posilňovať regionálne hospodárstva a podporovať modernizované a udržateľné 

poľnohospodárstvo v EÚ, ktoré prináša dobré hospodárske, environmentálne aj sociálne 

výsledky, s cieľom podporovať rôzne poľnohospodárske systémy, najmä rodinné 

poľnohospodárske podniky; keďže je nevyhnutné zaistiť primeranú životnú úroveň 

vo všetkých regiónoch a členských štátoch a zabezpečiť poľnohospodársku výrobu 

vo všetkých častiach EÚ vrátane oblastí s prírodnými prekážkami;  

C. keďže existuje rozdiel medzi príjmami v poľnohospodárskom odvetví a príjmami 

v ostatných odvetviach hospodárstva, a navyše sú príjmy v poľnohospodárstve veľmi 

nestále; keďže v oblastiach s prírodnými prekážkami hrozí, že dôjde k opusteniu pôdy; 

keďže je potrebné, aby sa v dostatočnej miere investovalo do reštrukturalizácie, 

modernizácie, inovácie a diverzifikácie poľnohospodárskych podnikov a do zavádzania 

nových technológií; 

D. keďže podľa informačného dokumentu Európskeho dvora audítorov z marca 2018 

s názvom Budúcnosť SPP pripadalo v roku 2010 na každého vedúceho pracovníka 

v poľnohospodárskom podniku vo veku viac ako 55 rokov 14 takýchto vedúcich 

pracovníkov mladších ako 35 rokov, pričom tento pomer sa v roku 2013 znížil na 10,8; 

keďže priemerný vek poľnohospodárov v EÚ sa v období rokov 2004 až 2013 zvýšil 

zo 49,2 na 51,4 roka; keďže najmenšie poľnohospodárske podniky patria najčastejšie 

starším poľnohospodárom; 

E. keďže vzhľadom na nadmernú administratívnu záťaž systémov kontroly a auditu, ako aj 

na prekrývanie 1. a 2. piliera je dôležité zjednodušiť SPP, znížiť celkovú 

administratívnu záťaž, ktorá je s ňou spojená, zvýšiť jej nákladovú efektívnosť a zlepšiť 

jej transparentnosť bez toho, aby sa poľavilo z ambicióznych cieľov tejto politiky; 

keďže odstránenie byrokracie by malo priniesť zlepšenie výsledkov v oblasti 

ekologizácie a účinnejšie pomôcť všetkým poľnohospodárom pri prispôsobovaní ich 

poľnohospodárskych systémov environmentálnym a klimatickým výzvam; 
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F. keďže, ako sa uvádza v oznámení Komisie o budúcnosti potravinárstva 

a poľnohospodárstva, v rámci budúcej SPP sa určia základné politické parametre 

a členské štáty budú musieť na celoštátnej alebo regionálnej úrovni preukázať väčšiu 

zodpovednosť za to, ako splnia ciele, aby sa zachovali rovnaké podmienky, zabránilo 

narušeniu trhu a dosiahli príslušné ciele stanovené na úrovni EÚ; keďže budúci model 

vykonávania SPP by sa mal zameriavať na výsledky v oblasti efektívneho využívania 

zdrojov, starostlivosti o životné prostredie a opatrení týkajúcich sa klímy; 

1. zdôrazňuje, že SPP by mala zostať spoločnou politikou EÚ a že jej ciele možno 

dosiahnuť len za predpokladu, že bude dostatočne financovaná; požaduje preto, aby sa 

v nasledujúcom VFR po roku 2020 zachovala aspoň súčasná úroveň rozpočtu SPP pri 

stálych cenách pre EÚ-27 s cieľom naplniť ambície revidovanej a efektívnej SPP; 

2. zdôrazňuje, že SPP by mala podporovať trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva, 

ktorý je kľúčový na zaistenie bezpečných potravín, pracovných miest a rastu 

vo vidieckych oblastiach, ako aj trvalo udržateľného riadenia prírodných zdrojov; 

konštatuje, že bude nevyhnutné dodržiavať účinné prístupy auditu a kontroly, aby sa 

zabezpečilo, že nový model vykonávania v rámci reformovanej SPP bude spĺňať 

environmentálne a sociálne kritériá, ktoré tomuto sektoru umožnia dosiahnuť do roku 

2030 lepšiu udržateľnosť; 

3. víta zámer zjednodušiť a modernizovať SPP; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 

že finančná kontrola, kontrola výkonnosti a funkcie auditu sa budú vo všetkých 

členských štátoch vykonávať na základe rovnakých vysokých nárokov na sústavné 

zlepšovanie a pri plnom rešpektovaní zásad subsidiarity a flexibility; zdôrazňuje, 

že členským štátom treba dať primerané právomoci, aby mohli rozhodovať o obsahu, 

monitorovaní, kontrole a sankciách režimov podpory, ktoré sa vzťahujú na ich územie, 

ale zdôrazňuje, že nijaké zjednodušenie alebo modernizácia SPP nemôžu znížiť úroveň 

ambícií EÚ ani viesť k sektorizácii politiky a programov EÚ alebo k nahradeniu grantov 

finančnými nástrojmi; 

4. trvá na tom, že prístup k platbám musí byť založený na výsledkoch; navrhuje preto, 

aby sa do ukazovateľov začlenili tieto otázky: 

– zachovanie a tvorba pracovných miest v tomto odvetví; 

– zachovanie malých a stredných poľnohospodárskych podnikov; 

– zdravie a biodiverzita pôdy, bohatstvo druhov a taxónov; 

– ochrana a tvorba ornice, ochrana pôdy pred eróziou; 

– zníženie straty živín a zvýšenie kvality vody; 

– biodiverzita vrátane bohatstva a množstva druhov vtákov, voľne žijúcich opeľovačov 

a hmyzu; 

– znižovanie závislosti od používania pesticídov a využívanie integrovanej ochrany 

proti škodcom (integrated pest management IPM)1; 

5. odmieta akýkoľvek návrat na vnútroštátnu úroveň a spolufinancovanie z vnútroštátnych 

zdrojov; zdôrazňuje, že priame platby treba medzi členské štáty rozdeľovať 

spravodlivo, pričom sa musia brať do úvahy spoľahlivé sociálno-ekonomické indexy 

                                                 
1 V súlade so smernicou 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov a s článkom 67 nariadenia (ES) 

1107/2009. 
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a výrobné náklady, aby bolo možné odstrániť v ďalšom VFR rozdiely medzi 

jednotlivými regiónmi Únie; pripomína, že je zásadne dôležité zabezpečiť rovnaké 

podmienky hospodárskej súťaže pre všetkých poľnohospodárov v EÚ, pričom treba 

zohľadniť zraniteľnosť a špecifiká malých hospodárstiev; v tejto súvislosti zdôrazňuje 

potrebu zreformovať rezervu na krízové situácie v poľnohospodárstve a zvýšiť 

financovanie v súlade s reakciami na rôzne cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu zmierniť nestálosť cien, a zvýšiť financovanie 

programov osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI); 

6. zdôrazňuje, že podpora SPP pre rozvoj vidieka poskytuje všetkým členským štátom 

príležitosti zvýšiť ich konkurencieschopnosť, podporuje efektívne a udržateľné 

hospodárstva a podporuje rozvoj vidieckych oblastí, v ktorých nevyhnutne treba riešiť 

vyľudňovanie, nezamestnanosť a chudobu a podporovať sociálnu inklúziu; zdôrazňuje 

preto, že treba pokračovať vo financovaní opatrení na rozvoj vidieka a posilňovať druhý 

pilier SPP; schvaľuje v tejto súvislosti zásady metódy iniciatívy LEADER, pretože 

podporuje inovácie, partnerstvo a vytváranie sietí vo vidieckych oblastiach; 

7. domnieva sa, že stanovenie obmedzenia pre priame platby, takzvaného stropu, by 

nemalo byť v právomoci každého členského štátu, ale musí sa zaviesť na európskej 

úrovni; 

8. presadzuje zavedenie degresívnych platieb s cieľom znížiť podporu pre väčšie 

poľnohospodárske podniky a zamerať sa na redistributívne platby, aby sa podpora dala 

poskytovať cielenejšie (napríklad malým a stredne veľkým poľnohospodárskym 

podnikom); 

9. zdôrazňuje, že pre verejnú diskusiu a rozhodovanie o budúcich výdavkoch EÚ by bolo 

prínosné, keby sa dosiahla dohoda o náležitej definícii pridanej hodnoty EÚ a keby sa 

táto definícia uplatňovala; podporuje posun k vyššej efektívnosti poľnohospodárstva 

a pridanej hodnoty EÚ, ale upozorňuje, že treba zabrániť akýmkoľvek pokusom použiť 

takúto definíciu na spochybnenie relevantnosti politík a programov EÚ na základe čisto 

kvantitatívneho alebo krátkodobého hospodárskeho posúdenia; zdôrazňuje, že je 

potrebné posilniť trvalo udržateľný rozvoj a rozvoj vidieckych oblastí a ochranu klímy 

a životného prostredia prostredníctvom poľnohospodárskej politiky, ktorá je založená 

na dosiahnutí cieľov výkonnosti; konštatuje, že na dosiahnutie pridanej hodnoty je 

potrebné, aby boli definované výsledky, výstupy a vplyvy, a že Komisia by sa 

s členskými štátmi mala dohodnúť na relevantných ukazovateľoch založených 

na faktoch ešte pred tým, ako stanovia národné a regionálne akčné plány pre následné 

monitorovanie a hodnotenie vykonávania; 

10. vyzýva na zvýšenie súčinnosti medzi politikami podporujúcimi rozvoj vidieka 

a politikami určenými na podporu integrácie utečencov; 

11. v súlade so zásadou rozpočtovej efektívnosti požaduje súdržnosť a lepšiu súčinnosť 

medzi SPP a všetkými ostatnými politikami a medzinárodnými záväzkami EÚ, najmä 

pokiaľ ide o energetiku, zásobovanie vodou, využívanie pôdy, biodiverzitu 

a ekosystémy a rozvoj odľahlých a horských oblastí; 

12. vyzýva na zvýšenie podpory pre rodinné poľnohospodárske podniky a mladých 

poľnohospodárov a na podporu zamestnanosti v poľnohospodárstve vo vidieckych 
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oblastiach, najmä medzi mladými poľnohospodármi; 

13. zdôrazňuje, že v budúcnosti by sa poľnohospodárstvo malo zameriavať na výrobu 

kvalitných potravín, pretože v tom spočíva konkurenčná výhoda Európy; zdôrazňuje, 

že tam, kde je to možné, sa musia zachovať a posilniť normy EÚ; požaduje opatrenia 

na ďalšie zvýšenie dlhodobej produktivity a konkurencieschopnosti odvetvia výroby 

potravín a na zavádzanie nových technológií a efektívnejšie využívanie zdrojov, čím sa 

posilní vedúca úloha EÚ vo svete; 

14. považuje za neprijateľné, že existujú rozdiely v kvalite medzi potravinami, ktoré sa 

propagujú a distribuujú na jednotnom trhu pod tou istou značkou a s tým istým obalom; 

víta podnety Komisie na riešenie otázky dvojakej kvality potravín na jednotnom trhu 

vrátane jej práce na spoločnej metodike testovania; 

15. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby monitorovali výraznú nestálosť cien 

poľnohospodárskych výrobkov a podporovali využívanie nástrojov „riadenia rizika“, 

pretože pomáhajú chrániť príjmy poľnohospodárov. 
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