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NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 

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

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vývoji situácie na trhu s 

mliekom a mliečnymi výrobkami a vykonávaní ustanovení balíka predpisov týkajúcich sa 

mlieka (COM(2014)0354) (ďalej len „správa“), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, 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. 

1234/20071, a najmä na článok 225 písm. b) uvedeného nariadenia, 

– so zreteľom na správu Komisie z decembra 2014 s názvom Vyhliadky pre 

poľnohospodárske trhy a príjmy EÚ na roky 2014 – 2024, 

1. poukazuje na to, že správa Komisie bola zverejnená pred zavedením ruského embarga a 

že preto neodzrkadľuje reálnu situáciu v sektore mlieka; 

2. zdôrazňuje, že otázka kolísania cien je hlavným problémom, s ktorým sa stretávajú 

producenti mlieka; 

3. v tejto súvislosti poznamenáva, že nedávne ruské embargo na poľnohospodárske výrobky 

dramatickým spôsobom preukázalo potrebu posilnenia regulačného rámca na riešenie 

prípadov extrémnej volatility trhu; 

4. poukazuje na to, že vývoj cien v členských štátoch sa nezdá byť homogénny a že vývoj 

cien mlieka v reálnych hodnotách a jeho príčiny sa mohli v správe viac zdôrazniť; 

5. odporúča, aby sa v záujme predídenia ďalšej nestabilite trhu zachovali predchádzajúce 

rozhodnutia o kvótach na mlieko a aby sa systém kvót na mlieko v poslednom roku jeho 

platnosti neupravoval; 

6. pripomína, že nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 stanovuje, že: „s cieľom zabezpečiť 

realizovateľný vývoj výroby, a tým aj vyplývajúcu primeranú životnú úroveň 

prvovýrobcov mlieka by sa mala posilniť ich vyjednávacia sila voči spracovateľom, čo by 

malo viesť k spravodlivejšiemu rozdeleniu pridanej hodnoty v dodávateľskom reťazci“; 

7. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že zo správy nie je jasné, či je Komisia spokojná 

s využívaním nového regulačného nástroja, a že Komisia nevyčíslila, koľko nových 

organizácií výrobcov, zúčastnených členských štátov alebo kolektívnych vyjednávaní sa 

očakáva; poukazuje na to, že jasný nie je ani vplyv nových nástrojov na ceny mlieka; v 

tejto súvislosti žiada presný výpočet vplyvov na ceny mlieka, ako aj presné sčítanie 

zúčastnených organizácií výrobcov; 

8. žiada Komisiu, aby do konca roka 2015 vypracovala pre každý jednotlivý členský štát 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671. 
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posúdenie vplyvu kolektívnych dohôd na výrobu a na ceny; 

9. odporúča Komisii, aby prijala jednoznačné ciele, pokiaľ ide o organizácie výrobcov, 

zmluvy a kolektívne vyjednávania; 

10. zdôrazňuje, že bez prehľadného preskúmania úlohy organizácií výrobcov a 

medziodvetvových organizácií a očakávaného vplyvu nového regulačného nástroja na 

ceny mlieka nie je možné upraviť nástroj balíka predpisov týkajúcich sa mlieka; 

11. pozitívne hodnotí zriadenie Strediska pre monitorovanie trhu s mliekom, ale zdôrazňuje, 

že by mal existovať nástroj na jasné informovanie o cenách a objemoch, ktorý by bol 

užitočný pre poľnohospodárov; domnieva sa, že toto stredisko by malo podporovať 

Komisiu pri analýze trhu s mliekom v tejto novej situácii, presnejšej prezentácii údajov a 

trendov na trhu, ako aj pri upozorňovaní na riziká nerovnováhy na trhu, pričom Komisia 

by následne prijala nevyhnutné rozhodnutia; 

12. zdôrazňuje, že toto stredisko by sa malo lepšie využívať prostredníctvom určenia 

krízových úrovní, ktoré by sa zakladali na ukazovateľoch stanovených pre celú Európsku 

úniu, čo by umožnilo uplatňovať mechanizmy prevencie a včasného varovania; 

13. upozorňuje, že podľa Komisie „členské štáty neuviedli významný vplyv balíka predpisov 

týkajúcich sa mlieka na znevýhodnené regióny predovšetkým preto, lebo ustanovenia boli 

zavedené len nedávno […]“ a „situácia a vývoj […] sú rôznorodé a vyžadovali by cielený 

prístup“; 

14. odporúča, aby sa pomoc viazaná na produkciu mlieka a podpora týkajúca sa produkcie 

mlieka v znevýhodnených oblastiach rozvíjali a zachovávali v rámci dlhodobého 

strategického prístupu; 

15. odporúča, aby sa posilnil právny rámec pre znevýhodnené oblasti; 

16. zdôrazňuje, že po skončení uplatňovania systému kvót na mlieko by sa mal vyhodnotiť 

vývoj situácie na trhu a účinnosť nástrojov; do dvoch rokov od ukončenia systému kvót – 

v roku 2017 – by mala byť k dispozícii správa o následných opatreniach. 
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