Európsky parlament
2014-2019

Výbor pre rozpočet

2018/0216(COD)
21.11.2018

STANOVISKO
Výboru pre rozpočet
pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
k návrhu 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
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nedzhmi Ali

AD\1169290SK.docx

SK

PE625.573v02-00
Zjednotení v rozmanitosti

SK

PA_Legam

PE625.573v02-00

SK

2/17

AD\1169290SK.docx

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1a) V rámci viacročného finančného
rámca na roky 2021 – 2027 by značná
časť rozpočtu Únie mala byť naďalej
určená pre poľnohospodárstvo, ktoré je
spoločnou politikou strategického
významu. Finančné krytie pre SPP by
preto malo byť 383,255 miliardy EUR v
cenách roku 2018 (431,946 miliardy EUR
v bežných cenách).
Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov z 13. septembra 2018 sa v kompromisnom
pozmeňujúcom návrhu odzrkadľuje najnovšie rozdelenie VFR na program, ako ho navrhli
spravodajcovia pre VFR a ako bolo prijaté v predbežnej správe o návrhu nariadenia Rady o
viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu v súvislosti s
dohodou.

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1b) Európsky parlament vo svojich
uzneseniach zo 14. marca a z 30. mája
2018 o viacročnom finančnom rámci na
roky 2021 – 2027 (VFR) zdôraznil význam
horizontálnych zásad, na ktorých by mal
byť založený VFR na roky 2021 – 2027 a
všetky súvisiace politiky Únie. Parlament
v tejto súvislosti znovu potvrdil svoju
pozíciu, že Únia musí dodržať svoj
záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo
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udržateľného rozvoja OSN, a vyjadril
poľutovanie nad tým, že v týchto
návrhoch chýba jednoznačné a viditeľné
odhodlanie v tomto smere. Parlament
preto vyzval na začlenenie cieľov trvalo
udržateľného rozvoja do všetkých politík
a iniciatív Únie v rámci nasledujúceho
VFR. Ďalej zdôraznil, že na to, aby EÚ
mohla plniť svoje záväzky týkajúce sa
inkluzívnej Európy, je nevyhnutné
odstrániť diskrimináciu, a preto požiadal,
aby boli do všetkých politík a iniciatív
Únie v nasledujúcom VFR zapracované
záväzky týkajúce sa uplatňovania
rodového hľadiska a rodovej rovnosti.
Parlament vo svojom uznesení zdôraznil,
že na základe Parížskej dohody by sa
horizontálne výdavky súvisiace s klímou
mali v porovnaní so súčasným VFR
výrazne zvýšiť a mali by čo najskôr a
najneskôr do roku 2027 dosiahnuť 30 %.

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 c (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(1c) Európsky parlament vo svojom
uznesení z 30. mája 2018 o viacročnom
finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a
vlastných zdrojoch vyjadril poľutovanie
nad tým, že návrh Komisie z 2. mája 2018
týkajúci sa VFR na roky 2021 – 2027
viedol priamo k zníženiu úrovne spoločnej
poľnohospodárskej politiky o 15 %, a
uviedol, že nesúhlasí najmä s radikálnymi
škrtmi, ktoré budú mať nepriaznivý dosah
na samotnú povahu a ciele tejto politiky.
V tejto súvislosti tiež spochybnil návrh na
drastické zníženie prostriedkov pre
Európsky poľnohospodársky fond pre
rozvoj vidieka o viac ako 25 %;

Pozmeňujúci návrh 4
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)
SPP musí dôraznejšie reagovať na
výzvy a príležitosti, ktoré sa ukazujú na
úrovni Únie, medzinárodnej, vnútroštátnej,
regionálnej, miestnej úrovni i na úrovni
poľnohospodárskych podnikov, a preto je
potrebné zefektívniť riadenie SPP a zlepšiť
jej výsledky pri dosahovaní cieľov Únie,
ako aj výrazne znížiť administratívnu
záťaž. Únia by v SPP založenej na
výkonnosti (model vykonávania) mala
stanoviť základné politické parametre,
akými sú ciele SPP a základné požiadavky,
zatiaľ čo členské štáty by mali znášať
väčšiu zodpovednosť v súvislosti so
spôsobom plnenia a dosahovania daných
cieľov a cieľových hodnôt. Zintenzívnená
subsidiarita umožňuje lepšie zohľadňovať
miestne podmienky a potreby, a teda
prispôsobovať podporu tak, aby sa
maximalizoval prínos k cieľom Únie.

(2)
SPP musí dôraznejšie reagovať na
výzvy a príležitosti, ktoré sa ukazujú na
úrovni Únie, medzinárodnej, vnútroštátnej,
regionálnej, miestnej úrovni i na úrovni
poľnohospodárskych podnikov, a preto je
potrebné zefektívniť riadenie SPP a zlepšiť
jej výsledky pri dosahovaní cieľov Únie,
ako aj výrazne znížiť administratívnu
záťaž. Únia by v SPP založenej na
výkonnosti (model vykonávania) mala
stanoviť základné politické parametre,
akými sú ciele SPP a základné požiadavky,
zatiaľ čo členské štáty by mali znášať
väčšiu zodpovednosť v súvislosti so
spôsobom plnenia a dosahovania daných
cieľov a cieľových hodnôt. Zintenzívnená
subsidiarita umožňuje lepšie zohľadňovať
miestne podmienky a potreby, a teda
prispôsobovať podporu tak, aby sa
maximalizoval prínos k cieľom Únie. SPP
tiež musí prispievať k plneniu záväzku
Únie a jej členských štátov dosiahnuť
ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(5a) V budúcnosti by sa mal dôraz v
oblasti poľnohospodárstva klásť na
výrobu kvalitných potravín, pretože práve
v tom spočíva konkurenčná výhoda
Európy. Pokiaľ je to možné, mali by sa
zachovať a posilniť normy Únie a mali by
sa zvážiť opatrenia zamerané na ďalšie
zvýšenie dlhodobej produktivity a
konkurencieschopnosti odvetvia
potravinárskej výroby a na zavedenie
nových technológií a efektívnejšie
využívanie zdrojov, čím by sa posilnila

AD\1169290SK.docx

5/17

PE625.573v02-00

SK

úloha Únie ako svetového lídra.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Synergie medzi EPFRV a programom
Európsky horizont by mali pôsobiť ako
stimul, aby EPFRV čo najlepšie využíval
výsledky výskumu a inovácií,
predovšetkým tie, ktoré vyplývajú
z projektov financovaných z programu
Európsky horizont a európskeho
partnerstva v oblasti inovácií (EIP)
zameraného na poľnohospodársku
produktivitu a udržateľnosť, aby sa
dosiahli inovácie v sektore
poľnohospodárstva a vo vidieckych
oblastiach.

(6) Synergie medzi EPFRV a programom
Európsky horizont, ďalšími politikami
Únie a medzinárodnými záväzkami by
mali pôsobiť ako stimul, aby EPFRV čo
najlepšie využíval výsledky výskumu
a inovácií, predovšetkým tie, ktoré
vyplývajú z projektov financovaných
z programu Európsky horizont
a európskeho partnerstva v oblasti inovácií
(EIP) zameraného na poľnohospodársku
produktivitu a udržateľnosť, aby sa
dosiahli inovácie v sektore
poľnohospodárstva a vo vidieckych
oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(7a) S cieľom zabezpečiť spravodlivé
rozdelenie priamych platieb medzi členské
štáty a odstrániť rozdiely medzi rôznymi
regiónmi Únie by sa mali zohľadniť
spoľahlivé sociálno-ekonomické indexy a
výrobné náklady. V tejto súvislosti je
nevyhnutné zaistiť rovnaké podmienky
hospodárskej súťaže pre všetkých
poľnohospodárov v Únii s ohľadom na
zraniteľné miesta a osobitosti malých
ekonomík a prijať opatrenia na
zmiernenie nestálosti cien.

Pozmeňujúci návrh 8
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(11a) Na splnenie cieľov Únie v oblasti
klímy by cieľové úrovne v tejto súvislosti
mali vo všeobecnosti dosiahnuť
minimálne 25 % rozpočtových výdavkov
EÚ vyčlenených na podporu cieľov v
oblasti zmeny klímy počas obdobia VFR
2021 – 2027 a ročný cieľ 30 %, a to čo
najskôr, najneskôr však do roku 2027. V
záujme zohľadnenia odporúčaní
Európskeho dvora audítorov by sa
v osobitných právnych predpisoch pre
jednotlivé programy mali stanoviť
povinné ciele opatrení v oblasti klímy
a namiesto účtovania ex post by sa vo
všetkých programových a plánovacích
procesoch malo vyžadovať vyčleňovanie
prostriedkov ex ante. Mechanizmy
začleňovanie klimatického hľadiska a
mechanizmy na zvyšovanie odolnosti proti
zmene klímy by sa mali zjednotiť
reformou, rozšírením a centralizáciou
systému Rio Marker, aby sa rozlišovalo
medzi zmierňovaním a adaptáciou, ako aj
medzi sektormi, a prostredníctvom
posúdenia na základe zásady prvoradosti
energetickej efektívnosti počas plánovania
investícií do infraštruktúry, ako sa
stanovuje v nariadení o riadení
energetickej únie, ako aj prostredníctvom
jasných kritérií pre vylúčenie. Rámce
výkonnosti by mali vychádzať z
primeraných a podrobných ukazovateľov
výstupov a výsledkov, ukazovať úroveň
ambícií a znázorňovať výsledky vo vzťahu
k vnútroštátnym potrebám, cieľom a
príležitostiam.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
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Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) V súvislosti s potrebou vyrovnať
nedostatok investícií v sektore
poľnohospodárstva v Únii a zlepšiť prístup
k finančným nástrojom pre prioritné
skupiny, predovšetkým mladých
poľnohospodárov a nových aktérov
s vyšším profilom rizika, by sa malo
podporovať využívanie záruky InvestEU
a kombinovanie grantov a finančných
nástrojov. Členské štáty v dôsledku
rozdielov z hľadiska prístupu k finančným
nástrojom, rozvoja bankového sektora,
prítomnosti rizikového kapitálu, miery
oboznámenosti orgánov verejnej správy
a potenciálnej škály prijímateľov
s finančnými nástrojmi, využívajú finančné
nástroje rôznym spôsobom, a preto by mali
v strategických plánoch SPP vytýčiť
primerané cieľové hodnoty, určiť
prijímateľov a preferenčné podmienky
a iné možné pravidlá oprávnenosti.

(42) V súvislosti s potrebou vyrovnať
nedostatok investícií v sektore
poľnohospodárstva v Únii a zlepšiť prístup
k finančným nástrojom pre prioritné
skupiny, predovšetkým mladých
poľnohospodárov, ženy a nových aktérov
s vyšším profilom rizika, by sa malo
podporovať využívanie záruky InvestEU
a kombinovanie grantov a finančných
nástrojov. Členské štáty v dôsledku
rozdielov z hľadiska prístupu k finančným
nástrojom, rozvoja bankového sektora,
prítomnosti rizikového kapitálu, miery
oboznámenosti orgánov verejnej správy
a potenciálnej škály prijímateľov
s finančnými nástrojmi, využívajú finančné
nástroje rôznym spôsobom, a preto by mali
v strategických plánoch SPP vytýčiť
primerané cieľové hodnoty, určiť
prijímateľov a preferenčné podmienky
a iné možné pravidlá oprávnenosti.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52) V záujme zohľadnenia významu
boja proti zmene klímy v súlade so
záväzkami EÚ k vykonávaniu Parížskej
dohody, ako aj cieľmi OSN v oblasti
udržateľného rozvoja tento program
prispeje k zakomponovaniu hľadiska
ochrany klímy do politík Únie
a k dosiahnutiu celorozpočtovej cieľovej
hodnoty, aby 25 % výdavkov prispievalo
k splneniu cieľov v oblasti klímy. Očakáva
sa, že vďaka opatreniam v rámci SPP 40 %
celkového finančného krytia SPP bude
plynúť na ciele v oblasti klímy. Relevantné
opatrenia sa určia v priebehu prípravy
a vykonávania programu a opätovne sa
posúdia pri príslušných postupoch
hodnotenia a preskúmania.

(52) Vzhľadom na význam boja proti
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie
k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj s
cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného
rozvoja tento program prispeje k
začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny
klímy do politík Únie a k dosiahnutiu
celkového cieľa najmenej 25 %
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu
cieľov v oblasti zmeny klímy v období
VFR 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 %
čo najskôr, najneskôr však do roku 2027.
Očakáva sa, že vďaka opatreniam v rámci
SPP 45 % celkového finančného krytia
SPP bude plynúť na ciele v oblasti klímy.
Relevantné opatrenia sa určia v priebehu
prípravy a vykonávania programu
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a opätovne sa posúdia pri príslušných
postupoch hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(55a) Nový model vykonávania nesmie
viesť k spochybneniu integrity jednotného
trhu ani historicky európskej povahy SPP,
ktorá musí zostať skutočne spoločnou
politikou zaručujúcou európsky prístup a
rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(79a) SPP po roku 2020 musí účinnejšie
podporovať poľnohospodárov, aby mohli
čeliť nestálosti cien a príjmov.

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80 a (nové)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
(80a) Obchodné dohody podpísané s
krajinami mimo EÚ, ktoré sa týkajú
odvetvia poľnohospodárstva, by mali
poskytovať mechanizmy a obsahovať
ochranné doložky na zabezpečenie
rovnakých podmienok pre
poľnohospodárov z EÚ a z krajín mimo
EÚ, ako aj na ochranu spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 14
AD\1169290SK.docx
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.
Hlava II kapitola III, hlava III
kapitola II a články 41 a 43 nariadenia
(EÚ) Európskeho parlamentu a Rady
[VN]26 sa vzťahujú na podporu
financovanú z EPFRV podľa tohto
nariadenia.

2.
Hlava II kapitola III, hlava III
kapitola II a články 41 a 43 nariadenia
(EÚ) Európskeho parlamentu a Rady
[VN]26 sa vzťahujú na podporu
financovanú z EPFRV podľa tohto
nariadenia, aby sa zaistila kontinuita
medzi štrukturálnymi fondmi a
strategickými plánmi.

_________________

_________________

26

26

Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady […/…] z [dátum] [plný názov] (Ú. v.
EÚ L …).

Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady […/…] z [dátum] [plný názov] (Ú. v.
EÚ L …).

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 5– odsek 1 – úvodná časť
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podpora z EPZF a EPFRV je zameraná na
ďalšie zlepšenie udržateľného rozvoja
poľnohospodárstva, potravín a rozvoja
vidieka a prispieva k dosahovaniu týchto
všeobecných cieľov:

Na dosiahnutie cieľov SPP a naplnenie
ambícií revidovanej a efektívnej SPP musí
byť SPP aj naďalej spoločnou politikou
Únie a musí byť primerane financovaná.
Podpora z EPZF a EPFRV je zameraná na
ďalšie zlepšenie udržateľného rozvoja
poľnohospodárstva, potravín a rozvoja
vidieka a prispieva k dosahovaniu týchto
všeobecných cieľov:

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) pritiahnuť mladých poľnohospodárov
a uľahčiť podnikateľskú činnosť vo
vidieckych oblastiach;
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g) zvýšiť podporu pre rodinné farmy,
prilákať ženy a mladých poľnohospodárov
a uľahčiť rozvoj podnikania vo vidieckych
oblastiach;
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Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)
podporovať zamestnanosť, rast,
sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo
vidieckych oblastiach vrátane
biohospodárstva a udržateľného lesného
hospodárstva;

h)
podporovať zamestnanosť, rast,
sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo
vidieckych, vzdialených, prirodzene
obmedzených a horských oblastiach
vrátane biohospodárstva a udržateľného
lesného hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)
podporovať zamestnanosť, rast,
sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo
vidieckych oblastiach vrátane
biohospodárstva a udržateľného lesného
hospodárstva;

h)
podporovať zamestnanosť, rast,
sociálne začlenenie, rodovú rovnosť,
nediskrimináciu a miestny rozvoj vo
vidieckych oblastiach vrátane
biohospodárstva a udržateľného lesného
hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty pri plnení špecifických
cieľov zabezpečujú zjednodušenie
a výkonnosť podpory SPP.

AD\1169290SK.docx

2. Členské štáty pri plnení špecifických
cieľov zabezpečujú zjednodušenie
a výkonnosť podpory SPP. Komisia zaistí,
aby sa finančná kontrola, kontrola
výkonnosti a funkcie auditu vykonávali
vo všetkých členských štátoch na základe
rovnako vysokých noriem neustáleho
zlepšovania a pri plnom rešpektovaní
zásad subsidiarity a flexibility.
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Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dosahovanie cieľov uvedených v článkoch
5 a 6 ods. 1 sa posudzuje na základe
spoločných ukazovateľov výstupu,
výsledku a vplyvu. Súbor spoločných
ukazovateľov zahŕňa:

Dosahovanie cieľov uvedených v článkoch
5 a 6 ods. 1 sa posudzuje pomocou
prístupu založeného na výsledkoch na
základe spoločných ukazovateľov výstupu,
výsledku a vplyvu. Súbor spoločných
ukazovateľov zahŕňa:

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát, ktorý sa rozhodne
udeliť základnú podporu príjmu na základe
platobných nárokov, spravuje národnú
rezervu.

1. Každý členský štát, ktorý sa rozhodne
udeliť základnú podporu príjmu na základe
platobných nárokov, spravuje národnú
rezervu v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 1 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
1a. Celková suma podpory Únie na typy
intervencií v súvislosti s EPZF podľa
tohto nariadenia na obdobie od 1. januára
2021 do 31. decembra 2027 je 286,543
miliardy EUR v cenách roku 2018
(322,948 miliardy EUR v bežných
cenách).
Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov z 13. septembra 2018 sa v kompromisnom
pozmeňujúcom návrhu odzrkadľuje najnovšie rozdelenie VFR na program, ako ho navrhli
spravodajcovia pre VFR a ako bolo prijaté v predbežnej správe o návrhu nariadenia Rady o
PE625.573v02-00
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viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu v súvislosti s
dohodou.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2 a (nový)
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
2a. Celková suma podpory Únie na typy
intervencií v súvislosti s EPFRV podľa
tohto nariadenia na obdobie od 1. januára
2021 do 31. decembra 2027 je 96,712
miliardy EUR v cenách roku 2018
(108,999 miliardy EUR v bežných
cenách).
Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov z 13. septembra 2018 sa v kompromisnom
pozmeňujúcom návrhu odzrkadľuje najnovšie rozdelenie VFR na program, ako ho navrhli
spravodajcovia pre VFR a ako bolo prijaté v predbežnej správe o návrhu nariadenia Rady o
viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu v súvislosti s
dohodou.
.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.
Celková suma podpory Únie na
typy intervencií v záujme rozvoja vidieka
podľa tohto nariadenia na obdobie od 1.
januára 2021 do 31. decembra 2027 je 78
811 miliónov EUR v bežných cenách v
súlade s viacročným finančným rámcom
na roky 2021 až 202738.

vypúšťa sa

__________________
AD\1169290SK.docx
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Návrh nariadenia Rady, ktorým sa
stanovuje viacročný finančný rámec na
roky 2021 až 2027, oznámenie Komisie
Európskemu parlamentu, Rade,
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru a Výboru regiónov, COM(2018)
322 final.

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. 0,25 % zdrojov uvedených v odseku 1 sa
vyčlení na financovanie činností technickej
pomoci na podnet Komisie, ako sa uvádza
v článku 7 nariadenia (EÚ) č. [HzR],
vrátane európskej siete pre spoločnú
poľnohospodársku politiku uvedenej
v článku 113 ods. 2 tohto nariadenia
a európskeho partnerstva v oblasti inovácií
zameraného na poľnohospodársku
produktivitu a udržateľnosť uvedeného
v článku 114 tohto nariadenia. Tieto
činnosti sa môžu týkať predchádzajúcich
a nasledujúcich období strategických
plánov SPP.

2. 0,25 % zdrojov uvedených v článku 79
ods. 3 sa vyčlení na financovanie činností
technickej pomoci na podnet Komisie, ako
sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č.
[HzR], vrátane európskej siete pre
spoločnú poľnohospodársku politiku
uvedenej v článku 113 ods. 2 tohto
nariadenia a európskeho partnerstva
v oblasti inovácií zameraného na
poľnohospodársku produktivitu
a udržateľnosť uvedeného v článku 114
tohto nariadenia. Tieto činnosti sa môžu
týkať predchádzajúcich a nasledujúcich
období strategických plánov SPP.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe analýzy SWOT uvedenej
v článku 103 ods. 2 a posúdenia potrieb
uvedeného v článku 96 členský štát stanoví
v strategických plánoch SPP intervenčnú
stratégiu uvedenú v článku 97, v ktorej
musia byť stanovené kvantitatívne
cieľového hodnoty a čiastkové ciele musia
byť zamerané na dosiahnutie špecifických
cieľov stanovených v článku 6. Cieľové
hodnoty by mali byť vymedzené pomocou

Na základe analýzy silných stránok,
slabých stránok, príležitostí a hrozieb
(SWOT) uvedenej v článku 103 ods. 2
a posúdenia potrieb uvedeného v článku 96
členský štát stanoví v strategických
plánoch SPP intervenčnú stratégiu uvedenú
v článku 97, v ktorej musia byť stanovené
kvantitatívne cieľového hodnoty
a čiastkové ciele musia byť zamerané na
dosiahnutie špecifických cieľov
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spoločného súboru ukazovateľov výsledku
stanovených v prílohe I.

stanovených v článku 6. Cieľové hodnoty
by mali byť vymedzené pomocou
spoločného súboru ukazovateľov výsledku
stanovených v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 127 – odsek 2
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.
Komisia vykoná priebežné
hodnotenie v s cieľom posúdiť EPZF
a EPFRV z hľadiska účinnosti,
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti
a pridanej hodnoty Únie do konca tretieho
roka od začiatku vykonávania
strategických plánov SPP, pričom zohľadní
ukazovatele stanovené v prílohe I. Komisia
môže využiť všetky relevantné informácie,
ktoré sú už k dispozícii, v súlade s článkom
[128] [nového nariadenia o rozpočtových
pravidlách].

2.
Komisia vykoná priebežné
hodnotenie s cieľom posúdiť EPZF a
EPFRV z hľadiska účinnosti, efektívnosti,
relevantnosti, koherentnosti a pridanej
hodnoty Únie, ako aj to, ako členské štáty
využívajú prevody medzi alokáciami na
priame platby a alokáciami EPFRV v
súlade s článkom 90 tohto nariadenia, do
konca tretieho roka od začiatku
vykonávania strategických plánov SPP,
pričom zohľadní ukazovatele stanovené v
prílohe I. Komisia môže využiť všetky
relevantné informácie, ktoré sú už
k dispozícii, v súlade s článkom [128]
[nového nariadenia o rozpočtových
pravidlách].

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 127 – odsek 3
Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.
Komisia vykonáva ex post
hodnotenie s cieľom posúdiť EPZF
a EPFRV z hľadiska účinnosti,
efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti
a pridanej hodnoty Únie.

AD\1169290SK.docx

3.
Komisia vykonáva ex post
hodnotenie s cieľom posúdiť EPZF a
EPFRV z hľadiska účinnosti, efektívnosti,
relevantnosti, koherentnosti a pridanej
hodnoty Únie, ako aj to, ako členské štáty
využívajú prevody medzi alokáciami na
priame platby a alokáciami EPFRV v
súlade s článkom 90 tohto nariadenia.
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