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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Povinnosť EÚ dodržiavať súdržnosť politík v záujme rozvoja je zakotvená v článku 2018 
Lisabonskej zmluvy, v ktorom sa EÚ zaväzuje zohľadňovať rozvojové ciele vo všetkých 
politikách, ktoré by mohli mať vplyv na rozvojové krajiny, a predchádzať vzájomným 
rozporom medzi politikami. K prioritným oblastiam rozvojovej spolupráce EÚ patria 
potravinová bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo. V príslušnom politickom rámci EÚ1 
(2010) sa zdôrazňuje význam súdržnosti politík v záujme rozvoja z hľadiska celosvetovej 
potravinovej bezpečnosti a osobitne sa poukazuje na spoločnú poľnohospodársku politiku 
(SPP) EÚ.  V priebehu rokov sa síce znížil nesúlad SPP s rozvojovými cieľmi – najmä 
odvtedy, ako na základe Dohody WTO o poľnohospodárstve musela EÚ znížiť verejnú 
podporu pre poľnohospodárstvo, ktorá narúša obchod, a postupne upustiť od vývozných 
dotácií, – no stále pretrvávajú problémy s nesúdržnosťou: 

 dotácie do poľnohospodárskej výroby v EÚ, ktoré vedú k zvýšenému vývozu alebo dovozu 
určitého tovaru do alebo z rozvojových krajín (napr. dobrovoľná viazaná podpora pre 
produkty považované za citlivé produkty pre rozvojové krajiny);

 opatrenia na podporu trhu, ktoré vedú k zvýšenému vývozu určitého tovaru do 
rozvojových krajín (napr. podpora skladovania sušeného odtučneného mlieka v EÚ, ktoré 
sa v dôsledku nadvýroby vyváža do rozvojových krajín za extrémne nízke ceny);

 negatívne dôsledky zmeny klímy alebo poľnohospodárska výroba náročná z hľadiska 
využívania zdrojov (napr. emisie skleníkových plynov z odvetvia živočíšnej výroby 
umocňujú zmenu klímy a podieľajú sa na slabšej úrode v tropických a subtropických 
regiónoch). 

V tomto nariadení sa vymedzujú ciele a nástroje SPP, pričom sa navrhuje nový model 
vykonávania, na základe ktorého budú mať členské štáty väčšiu zodpovednosť pri formovaní 
SPP. Z vecného hľadiska sa toho veľa nemení, iba sa rozširuje priestor pre prijatie menej 
ambicióznych plánov, keďže členské štáty si budú stanovovať vlastné špecifické ciele. 
Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že legislatívny návrh na SPP nereaguje na 
výzvy Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, v ktorej sa požaduje zrealizovať do roku 2030 
zásadný prechod na udržateľné systémy výroby potravín, ktoré by sa odklonili od 
poľnohospodárstva náročného z hľadiska poľnohospodárskych vstupov a využívania zdrojov 
smerom k agroekologickým postupom.

Z analýzy návrhu vyplýva, že vzhľadom na návrh Komisie na zásadnú kontinuitu obsahu SPP 
(v duchu „všetko po starom“) by táto politika mala negatívne vonkajšie účinky na rozvoj aj po 
roku 2021. 

 K návrhu Komisie je pripojené posúdenie vplyvu, ktoré obsahuje krátku kapitolu 
o súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktorá však spravodajkyňu nepresvedčila o dodržaní 
povinnosti vyplývajúcej zo ZFEÚ: v súvislosti s obchodom sa v nej uvádza, že 
v súčasnosti vyše 90 % priamej pomoci nenarúša obchod, čím sa nepriamo uznáva, že 

1 Európska komisia, oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Politický rámec EÚ na pomoc 
rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti. COM(2010)127 final. Brusel, EK, 
31. marca 2010.
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takmer 10 % priamej pomoci stále narúša obchod. 

 Odsek venovaný výnimočnému použitiu opatrení na podporu trhu je veľmi krátky 
a neanalyzuje účinky na rozvoj. Vôbec sa nespomínajú prípadné negatívne klimatické 
vplyvy SPP na rozvoj, hoci podiel poľnohospodárstva na emisiách skleníkových plynov 
predstavuje 11 %.

Keďže v návrhu nariadenia sa neuvádza, ako EÚ a jej členské štáty zaručia súdržnosť politík 
v záujme rozvoja, ani ako budú monitorovať dosah SPP na rozvoj, spravodajkyňa navrhuje 
zmeniť nariadenie týmto spôsobom:

 Rozhodnejšie sa zasadzovať o súdržnosť politík v záujme rozvoja jej zaradením medzi 
špecifické ciele a doplnením „kapitoly o rozvoji“.

 Monitorovať vplyv SPP na rozvoj rozšírením monitorovacieho rámca a zavedením 
mechanizmu podávania sťažností. 

 Zavedením súboru ochranných opatrení zabezpečiť, aby dotácie vrátane oddelenej podpory 
príjmov nemali negatívne účinky.

 Vymedziť minimálne environmentálne normy, ktorými sa prijímatelia priamych platieb 
musia riadiť.   

 Rozšíriť podporu strukovín s cieľom znížiť dovoz sóje na krmivo.

 Obmedziť negatívne ekologické a klimatické účinky, zlepšiť vysledovateľnosť výdavkov 
na opatrenia v oblasti klímy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä jej článok 42 
a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä jej článok 42, 
článok 43 ods. 2 a článok 208,
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov s názvom 
Budúcnosť potravinárstva 
a poľnohospodárstva z 29. Novembra 2017 
sformulovala úlohy, ciele a zameranie 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len SPP) po roku 2020. K daným 
cieľom patrí okrem iného potreba, aby SPP 
bola viac zameraná na výsledky, potreba 
zintenzívniť modernizáciu a udržateľnosť 
(vrátane udržateľnosti v oblasti 
hospodárstva, sociálnej sféry, životného 
prostredia a klímy) poľnohospodárskych, 
lesohospodárskych a vidieckych oblastí, 
a pomôcť zmierniť administratívnu záťaž 
prijímateľov súvisiacu s právnymi 
predpismi Únie.

(1) Komisia v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov s názvom 
Budúcnosť potravinárstva 
a poľnohospodárstva z 29. Novembra 2017 
sformulovala úlohy, ciele a zameranie 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len SPP) a potravinovej bezpečnosti 
po roku 2020. K daným cieľom patrí 
okrem iného potreba, aby SPP bola viac 
zameraná na výsledky, potreba vyrábať 
zdravé potraviny, zintenzívniť 
modernizáciu a udržateľnosť (vrátane 
udržateľnosti v oblasti hospodárstva, 
sociálnej sféry, životného prostredia 
a klímy) poľnohospodárskych, 
lesohospodárskych a vidieckych oblastí, 
znížiť rozdiely v rozvoji medzi rôznymi 
oblasťami a pomôcť zmierniť 
administratívnu záťaž prijímateľov 
súvisiacu s právnymi predpismi Únie. 
V oznámení sa tiež zdôrazňuje globálny 
rozmer SPP a uvádza sa záväzok Únie 
zlepšiť súdržnosť politík v záujme trvalo 
udržateľného rozvoja (PCSD).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) S cieľom riešiť globálny rozmer a 
dôsledky SPP by Komisia mala zabezpečiť 
súdržnosť a kontinuitu s ostatnými 
vonkajšími politikami a nástrojmi Únie, 
najmä v oblasti rozvojovej spolupráce 
a obchodu. Záväzok Únie týkajúci sa 
súdržnosti politík v záujme rozvoja si 
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vyžaduje zohľadnenie rozvojových cieľov 
a zásad pri navrhovaní 
poľnohospodárskych politík, najmä v 
záujme zabezpečenia ich súladu s cieľmi 
trvalo udržateľného rozvoja a Parížskou 
dohodou.

Pozmeňujúci návrh 4

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, ako je rastúca 
koncentrácia poľnohospodárskej pôdy, 
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 
vrátane Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj a Parížskej dohody. To je možné 
len vtedy, ak sú ciele ambiciózne a ak 
monitorovací systém má zabezpečiť, aby 
SPP prispievala k ochrane životného 
prostredia, biodiverzity, dobrých životných 
podmienok zvierat a sociálnej 
spravodlivosti na úrovni Únie a na 
celosvetovej úrovni. 
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Pozmeňujúci návrh 5

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 Horizont Európa by mali 
pôsobiť ako stimul, aby EPFRV čo 
najlepšie využíval výsledky výskumu 
a inovácií, predovšetkým tie, ktoré 
vyplývajú z projektov financovaných 
z programu Horizont Európa a európskeho 
partnerstva v oblasti inovácií (EIP) 
zameraného na poľnohospodársku 
produktivitu a udržateľnosť, aby sa 
dosiahli inovácie v sektore 
poľnohospodárstva a vo vidieckych 
oblastiach, ktoré sú zamerané na ciele 
trvalo udržateľného rozvoja. V tejto 
súvislosti sú okrem cieľa č. 2 (úplné 
odstránenie hladu) mimoriadne dôležité aj 
ciele č. 5 (rodová rovnosť), č. 12 
(udržateľná výroba a spotreba), č. 13 
(opatrenia v oblasti klímy) a č. 15 (život 
na pevnine). Ak je to vhodné, výsledky 
výskumu a inovácie by sa mali zdieľať s 
rozvojovými krajinami v rámci rozvojovej 
spolupráce Únie s cieľom podporiť trvalo 
udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom skonkretizovať ciele SPP, 
ako sa stanovuje v článku 39 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj 
zabezpečiť, aby Únia zodpovedajúcim 
spôsobom riešila súvisiace aktuálne výzvy, 
je vhodné stanoviť súbor všeobecných 

(11) S cieľom skonkretizovať ciele SPP, 
ako sa stanovuje v článku 39 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj 
zabezpečiť, aby Únia zodpovedajúcim 
spôsobom riešila súvisiace aktuálne výzvy, 
je vhodné stanoviť súbor všeobecných 
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cieľov odrážajúcich smerovanie vytýčené 
v oznámení Komisie o „Budúcnosti 
potravinárstva a poľnohospodárstva“. 
Súbor špecifických cieľov by sa mal 
podrobnejšie vymedziť na úrovni Únie 
a členské štáty by ich mali uplatňovať vo 
svojich strategických plánoch SPP. 
Všeobecné ciele by jednak v súlade 
s posúdením vplyvu mali zabezpečiť 
rovnováhu medzi jednotlivými rozmermi 
udržateľného rozvoja a jednak by sa mali 
premietnuť do týchto špecifických cieľov 
SPP v podobe konkrétnejších priorít 
a mali by v nich byť zohľadnené 
relevantné právne predpisy Únie, 
predovšetkým vzhľadom na oblasť klímy 
a životného prostredia.

cieľov odrážajúcich smerovanie vytýčené 
v oznámení Komisie o budúcnosti 
potravinárstva a poľnohospodárstva. 
Súbor špecifických cieľov by sa mal 
podrobnejšie vymedziť na úrovni Únie 
a členské štáty by ich mali uplatňovať vo 
svojich strategických plánoch SPP. Tieto 
špecifické ciele by mali dosiahnuť rôzne 
rozmery trvalo udržateľného rozvoja a 
súčasne preniesť všeobecné ciele SPP na 
konkrétnejšie priority a zohľadniť 
príslušné právne predpisy Únie, najmä 
pokiaľ ide o klímu, energiu a životné 
prostredie. 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11 a) Vzhľadom na to, že Únia je 
významným vývozcom a dovozcom, 
zohráva SPP úlohu na domácich, ale aj 
medzinárodných poľnohospodárskych 
trhoch, čím ovplyvňuje modely výroby 
a spotreby v tretích krajinách, najmä 
živobytie malých poľnohospodárov 
a odolnosť vidieckych spoločenstiev 
a ekosystémov.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11 b) V súlade s oznámením Komisie s 
názvom Budúcnosť potravín a 
poľnohospodárstva by SPP  mala 
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zohľadňovať články 3 a 21 Zmluvy o 
Európskej únii (Zmluvy o EÚ) a článok 
208 ZFEÚ. Zabezpečovanie súdržnosti 
politík v záujme rozvoja zahŕňa aj 
dodržiavanie zásady „neškodiť“, a to tým, 
že sa bude predchádzať negatívnym 
externalitám (napr. v dôsledku 
odlesňovania alebo poškodzujúceho 
dumpingu), dodržiavanie Európskeho 
konsenzu o rozvoji a súvisiaceho záväzku 
splniť ciele stanovené v Agende pre 
udržateľný rozvoj 2030 a tiež právo na 
rozvoj vymedzené v Deklarácii OSN o 
práve na rozvoj1a

__________________
1a prijatej na základe rezolúcie Valného 
zhromaždenia OSN č. 41/128 zo 4. 
decembra 1986.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Inteligentnejšia, zmodernizovaná 
a udržateľnejšia SPP musí obsiahnuť 
výskum a inovácie, aby mohla slúžiť 
multifunkčnosti systémov 
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva 
a potravinových systémov Únie, investovať 
do technologického rozvoja a digitalizácie, 
ako aj zlepšiť prístup k nestranným, 
spoľahlivým, relevantným a novým 
poznatkom a vedomostiam.

(12) Je potrebné, aby inteligentnejšia, 
zmodernizovaná a udržateľnejšia SPP 
zahŕňala aj výskum a inovácie, aby bolo 
možné vyrábať zdravšie potraviny, a to 
najmä postupným dosiahnutím 
poľnohospodárstva bez pesticídov, 
znižovať chudobu, slúžiť multifunkčnosti 
systémov poľnohospodárstva, lesného 
hospodárstva a potravinových systémov 
Únie, investovať do technologického 
rozvoja, digitalizácie a agroekologických 
postupov, zlepšovať prístup k nestranným, 
spoľahlivým, relevantným a novým 
poznatkom a vytvárať príležitosti pre 
poľnohospodárov na výmenu informácií v 
prospech vidieckych komunít a odvetví 
poľnohospodárstva na celom svete. Do 
SPP by sa malo  začleniť rodové hľadisko 
a najmä posilnenie postavenia žien a 
členské štáty by mali vypracovať 
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podprogramy v rámci strategického plánu 
na podporu poľnohospodárok pri 
využívaní finančných nástrojov a pri 
zvyšovaní ich vedomostí a zručností.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Únia by podľa modelu vykonávania 
SPP mala stanoviť ciele Únie a vymedziť 
typy intervencií, ako aj základné 
požiadavky Únie platné pre všetky členské 
štáty, zatiaľ čo členské štáty by mali 
zodpovedné za premietnutie rámca Únie do 
úprav podpory vzťahujúcich sa na 
prijímateľov. V tomto kontexte by členské 
štáty mali konať v súlade s Chartou 
základných práv, všeobecnými zásadami 
práva Únie, a zabezpečiť, aby právny 
rámec poskytovania podpory Únie 
prijímateľom bol založený na strategických 
plánoch SPP a bol v súlade so zásadami 
a požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení a [Horizontal Regulation].

(13) Únia by podľa modelu vykonávania 
SPP mala stanoviť ciele Únie a vymedziť 
typy intervencií, ako aj základné 
požiadavky Únie platné pre všetky členské 
štáty, zatiaľ čo členské štáty by mali 
zodpovedné za premietnutie rámca Únie do 
úprav podpory vzťahujúcich sa na 
prijímateľov. V tomto kontexte by členské 
štáty mali konať v súlade s Chartou 
základných práv, všeobecnými zásadami 
práva Únie, povinnosťou Únie zaistiť 
súdržnosť politík v záujme rozvoja pri 
zavádzaní nástrojov na podporu SPP 
a Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj 
a mali by zabezpečiť, aby právny rámec 
poskytovania podpory Únie prijímateľom 
bol založený na strategických plánoch SPP 
a bol v súlade so zásadami a požiadavkami 
stanovenými v tomto nariadení 
a [Horizontal Regulation].

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme podpory inteligentného 
a odolného sektora poľnohospodárstva sú 
priame platby aj naďalej zásadným 
faktorom záruky spravodlivej podpory 
príjmu poľnohospodárov. Podobne sú na 
zlepšenie trhového oceňovania 

(14) V záujme podpory inteligentného 
a odolného sektora poľnohospodárstva sú 
priame platby aj naďalej zásadným 
faktorom záruky spravodlivej podpory 
príjmu poľnohospodárov. Podobne sú na 
zlepšenie trhového oceňovania 
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poľnohospodárov potrebné investície do 
reštrukturalizácie, modernizácie, inovácie 
a diverzifikácie poľnohospodárskych 
podnikov a do zavádzania nových 
technológií.

poľnohospodárov potrebné investície do 
reštrukturalizácie, modernizácie, inovácie 
a diverzifikácie poľnohospodárskych 
podnikov a do zavádzania nových 
technológií. Okrem toho by investičné 
stratégie Únie mali podporovať 
zodpovedné investície do udržateľného 
poľnohospodárstva s osobitným zreteľom 
na spracovanie a zvyšovanie hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V súvislosti s intenzívnejšou 
orientáciou SPP na trh, ako sa načrtlo 
v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva 
a poľnohospodárstva“ môže trhová 
expozícia, zmena klímy a súvisiaca 
pravidelnosť a závažnosť extrémnych 
poveternostných udalostí, ako aj sanitárne 
a rastlinolekárske krízy mať za následok 
riziko v podobe cenovej volatility 
a zvýšeného tlaku na príjmy. A preto, hoci 
sú poľnohospodári v konečnom dôsledku 
zodpovední za zostavenie vlastných 
stratégií svojich podnikov, by sa mal 
stanoviť dôsledný rámec na zabezpečenie 
primeraného riadenia rizík. Členské štáty 
a poľnohospodári by preto mali mať 
možnosť na budovanie kapacít využívať 
platformu riadenia rizík zriadenú na úrovni 
Únie, ktorej účelom je poskytovať 
poľnohospodárom primerané finančné 
nástroje na investovanie a prístup 
k prevádzkovému kapitálu, odbornej 
príprave, prenosu poznatkov 
a poradenstvu.

(15) V súvislosti s intenzívnejšou 
orientáciou SPP na európsky trh, ako sa 
načrtlo v oznámení o budúcnosti 
potravinárstva a poľnohospodárstva môže 
trhová expozícia, zmena klímy a súvisiaca 
pravidelnosť a závažnosť extrémnych 
poveternostných udalostí, ako aj sanitárne 
a rastlinolekárske krízy mať za následok 
riziko v podobe cenovej volatility 
a zvýšeného tlaku na príjmy. A preto, hoci 
sú poľnohospodári v konečnom dôsledku 
zodpovední za zostavenie vlastných 
stratégií svojich podnikov, by sa mal 
stanoviť dôsledný rámec na reguláciu trhu 
a na zabezpečenie primeraného riadenia 
rizík v oblasti zdravia a klímy, ktorý však 
zabraňuje prekážkam a problémom, ktoré 
sa vyskytujú v iných modeloch na celom 
svete. Členské štáty a poľnohospodári by 
preto mali mať možnosť využívať na 
budovanie kapacít  platformu riadenia rizík 
zriadenú na úrovni Únie, ktorej účelom je 
poskytovať poľnohospodárom primerané 
finančné nástroje na investovanie a prístup 
k prevádzkovému kapitálu, odbornej 
príprave, prenosu poznatkov 
a poradenstvu.

Pozmeňujúci návrh 13
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Podpora starostlivosti o životné 
prostredie, opatrenia v oblasti klímy 
a prispievanie k dosahovaniu cieľov Únie 
v oblasti životného prostredia a klímy sú 
vysokými prioritami v budúcnosti 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
Únie. Štruktúra SPP by preto mala odrážať 
väčšie ambície vzhľadom na tieto ciele. 
Na základe modelu vykonávania by 
opatrenia vykonávané s cieľom riešiť 
zhoršovanie životného prostredia a zmenu 
klímy mali byť zamerané na výsledky 
a článok 11 ZFEÚ by sa na tieto účely mal 
považovať za povinnosť dosiahnuť presne 
vymedzený výsledok.

(16) Podpora starostlivosti o životné 
prostredie, opatrenia v oblasti klímy 
a prispievanie k dosahovaniu cieľov Únie 
v oblasti životného prostredia a klímy sú 
vysokými prioritami v budúcnosti 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
Únie. Štruktúra SPP by preto mala odrážať 
väčšie ambície a jej vytvorenie by sa malo 
urýchliť, aby sa splnili tieto ciele a aby sa 
poľnohospodárstvo stalo silným pilierom 
v boji proti zmene klímy. Na základe 
modelu vykonávania by opatrenia 
vykonávané s cieľom riešiť zhoršovanie 
životného prostredia a zmenu klímy mali 
byť zamerané na výsledky a článok 11 
ZFEÚ by sa na tieto účely mal považovať 
za povinnosť dosiahnuť presne vymedzený 
výsledok. Mnohé vidiecke oblasti v Únii 
trpia štrukturálnymi problémami, akými sú 
napríklad nedostatok atraktívnych 
pracovných príležitostí, chýbajúce 
zručnosti, nedostatočné investície do 
pripojiteľnosti, infraštruktúry a základných 
služieb, ako aj odlev mladých ľudí, a preto 
je mimoriadne dôležité v súlade 
s deklaráciou Cork 2.0 posilniť sociálno-
ekonomickú štruktúru v týchto oblastiach, 
predovšetkým prostredníctvom tvorby 
pracovných miest, a to aj v tretích 
krajinách pre tamojšie rastúce 
obyvateľstvo, a generačnej obnovy, 
pričom na tento účel treba do vidieckych 
oblastí na celom území Európy priniesť 
iniciatívu Komisie v záujme rastu 
a zamestnanosti, podporovať v nich 
sociálne začlenenie, generačnú obnovu 
a rozvoj „inteligentných dedín“. Ako sa 
uvádza v oznámení o budúcnosti 
potravinárstva a poľnohospodárstva nové 
hodnotové reťazce na vidieku, ako 
napríklad energia z obnoviteľných zdrojov, 
vzmáhajúce sa biohospodárstvo, obehové 
hospodárstvo a ekologický cestovný ruch 
môžu predstavovať sľubný potenciál rastu 
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a vytvárania pracovných miest vo 
vidieckych oblastiach. V tejto súvislosti 
môžu kľúčovú úlohu pri zabezpečení 
prístupu k financovaniu a podpore kapacity 
rastu poľnohospodárskych podnikov 
a podnikania zohrávať finančné nástroje 
a využívanie záruky InvestEU. Pre 
štátnych príslušníkov tretej krajiny 
s legálnym pobytom existuje potenciál 
zamestnať sa vo vidieckych oblastiach, čo 
podporí ich spoločenskú a hospodársku 
integráciu, predovšetkým v rámci stratégií 
miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Mnohé vidiecke oblasti v Únii trpia 
štrukturálnymi problémami, akými sú 
napríklad nedostatok atraktívnych 
pracovných príležitostí, chýbajúce 
zručnosti, nedostatočné investície do 
pripojiteľnosti, infraštruktúry a základných 
služieb, ako aj odlev mladých ľudí, a preto 
je mimoriadne dôležité v súlade 
s deklaráciou Cork 2.0 posilniť sociálno-
ekonomickú štruktúru v týchto oblastiach, 
predovšetkým prostredníctvom tvorby 
pracovných miest a generačnej obnovy, 
pričom na tento účel treba do vidieckych 
oblastí na celom území Európy priniesť 
iniciatívu Komisie v záujme rastu 
a zamestnanosti, podporovať v nich 
sociálne začlenenie, generačnú obnovu 
a rozvoj „inteligentných dedín“. Ako sa 
uvádza v oznámení o „Budúcnosti 
potravinárstva a poľnohospodárstva“ nové 
hodnotové reťazce na vidieku, ako 
napríklad energia z obnoviteľných zdrojov, 
vzmáhajúce sa biohospodárstvo, obehové 
hospodárstvo a ekologický cestovný ruch 
môžu predstavovať sľubný potenciál rastu 
a vytvárania pracovných miest vo 
vidieckych oblastiach. V tejto súvislosti 
môžu kľúčovú úlohu pri zabezpečení 
prístupu k financovaniu a podpore kapacity 
rastu poľnohospodárskych podnikov 
a podnikania zohrávať finančné nástroje 
a využívanie záruky InvestEU. Pre 
štátnych príslušníkov tretej krajiny 
s legálnym pobytom existuje potenciál 
zamestnať sa vo vidieckych oblastiach, čo 
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podporí ich spoločenskú a hospodársku 
integráciu, predovšetkým v rámci stratégií 
miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) SPP by aj naďalej mala 
zabezpečovať potravinovú bezpečnosť, čo 
by sa malo chápať ako prístup 
k dostatočným, bezpečným a výživným 
potravinám za každých okolností.  Navyše 
by mala pomôcť zlepšiť reakcie 
poľnohospodárstva Únie na nové 
požiadavky spoločnosti týkajúce sa 
potravín a zdravia vrátane udržateľnej 
poľnohospodárskej výroby, zdravšieho 
stravovania, plytvania potravinami 
a dobrých životných podmienok zvierat. 
SPP by mala naďalej propagovať 
poľnohospodársku výrobu vyznačujúcu sa 
osobitnými a cennými vlastnosťami 
a zároveň pomáhať poľnohospodárom 
prispôsobovať svoju výrobu podľa 
trhových signálov a dopytu spotrebiteľov.

(17) SPP by aj naďalej mala 
zabezpečovať potravinovú bezpečnosť pre 
Úniu, čo by sa malo chápať ako prístup 
k dostatočným, bezpečným a výživným 
potravinám za každých okolností, ako aj 
zvýšiť produkciu bielkovinových plodín v 
Únii. Navyše by mala pomôcť zlepšiť 
reakcie poľnohospodárstva Únie na nové 
požiadavky spoločnosti týkajúce sa 
potravín a zdravia vrátane udržateľnej 
poľnohospodárskej výroby, zdravšieho 
stravovania, zníženia plytvania 
potravinami a zlepšených dobrých 
životných podmienok zvierat. SPP by mala 
naďalej propagovať poľnohospodársku 
výrobu vyznačujúcu sa osobitnými 
a cennými vlastnosťami a zároveň 
pomáhať poľnohospodárom prispôsobovať 
svoju výrobu podľa trhových signálov 
a dopytu spotrebiteľov aj prostredníctvom 
prístupu k pôde za primerané ceny, 
podpory mladých poľnohospodárov, aby 
zakladali podniky, a podpory krátkych 
dodávateľských reťazcov a miestnych 
nákupov. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby poľnohospodári dostávali 
finančnú podporu na získanie nových 
zručností potrebných na transformáciu 
svojej výroby tak, aby zodpovedala 
meniacim sa potrebám spotrebiteľov a 
chránila živobytie vo vidieckych 
spoločenstvách na celom svete. Bez toho, 
aby bol dotknutý jej charakter ako 
vnútornej politiky Únie, by sa mala zvážiť 
faktická integrácia SPP do svetovej 
ekonomiky so zreteľom na príležitosti a 
zodpovednosť, ktoré z nej vyplývajú pre 
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Úniu a jej globálnych partnerov. Pokiaľ 
ide o rozvojové krajiny, Únia a jej členské 
štáty by sa mali riadiť súdržnosťou politík 
v záujme rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17 a) Pri potvrdzovaní záväzku plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja uvedené 
v Agende 2030 a Parížskej dohode by 
Únia a členské štáty mali prejsť na nový 
európsky 
potravinársky a poľnohospodársky systém 
v súlade s transformatívnou povahou 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj 
a Parížskej dohody a na základe záverov 
Medzinárodného hodnotenia 
poľnohospodárskej vedy a rozvojovej 
technológie a odporúčaní osobitného 
spravodajcu OSN pre právo na výživu. 
Toto by preto malo zahŕňať podporu 
diverzifikovaného a udržateľného 
poľnohospodárstva a odolných 
poľnohospodárskych postupov, ktoré 
pomáhajú chrániť a zveľaďovať 
prírodné zdroje, posilňujú ekosystémy a 
ich schopnosť prispôsobiť sa zmene klímy 
a zmierňovať ju. Opatrenia prijímané 
podľa tohto nariadenia by preto nemali 
ohroziť výrobu potravín a spracovateľskú 
kapacitu a dlhodobú potravinovú 
bezpečnosť rozvojových krajín, 
predovšetkým najmenej rozvinutých 
krajín.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17 b) Únia by mala pomôcť zaistiť 
celosvetovú potravinovú bezpečnosť tým, 
že zminimalizuje závislosť rozvojových 
krajín od dovozu potravín, čím sa posilní 
ich odolnosť voči vonkajším otrasom, 
napríklad v súvislosti s volatilitou cien 
poľnohospodárskych komodít alebo 
s prírodnými katastrofami. Na tento účel 
by mala nová SPP prispievať k využívaniu 
potenciálu malých poľnohospodárov 
a malých poľnohospodárskych podnikov 
v rozvojových krajinách s cieľom zvýšiť a 
diverzifikovať ich výrobu potravín, aby 
tak mohli reagovať na domáce a 
regionálne trhy.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20a) V záujme dosiahnutia cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja OSN, 
predovšetkým cieľa č. 1 (odstránenie 
chudoby) a č. 2 (úplné odstránenie 
hladu), ako aj zaručenia politiky 
súdržnosti v záujme rozvoja (PCD) v 
súlade s článkom 208 ZFEÚ a dodržania 
ustanovení Európskeho konsenzu o 
rozvoji by SPP mala podporovať 
udržateľné rodinné poľnohospodárske 
podniky v rozvojových krajinách s cieľom 
zaistiť bezpečnosť potravín na mieste a 
zabrániť odlevu vidieckeho obyvateľstva. 
Poľnohospodárske výrobky by sa preto z 
EÚ nemali vyvážať za ceny, ktoré sú 
nižšie ako výrobné náklady.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Podľa nového systému 
kondicionality, ktorý vychádza 
z predchádzajúceho systému krížového 
plnenia vykonávaného do roku 2020, 
musia prijímatelia na to, aby mohli úplne 
čerpať podporu SPP, dodržiavať základné 
normy týkajúce sa životného prostredia, 
zmeny klímy, verejného zdravia, zdravia 
zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných 
podmienok zvierat. Základné normy 
v zjednodušenej podobe zahŕňajú zoznam 
povinných požiadaviek na riadenie 
(„SMR“) a normy dobrého 
poľnohospodárskeho a environmentálneho 
stavu („GAEC“) pôdy. V týchto 
základných normách by mali byť 
dôkladnejšie zohľadnené výzvy v oblasti 
životného prostredia a zmeny klímy, ako aj 
nová environmentálna štruktúra SPP, 
vďaka čomu sa dospeje k vyššej úrovni 
ambícií v oblasti životného prostredia 
a klímy, ako to Komisia ohlásila vo svojom 
oznámení o „Budúcnosti potravinárstva 
a poľnohospodárstva“ a vo viacročnom 
finančnom rámci („VFR“). Kondicionalita 
má takisto prispieť k rozvoju udržateľného 
poľnohospodárstva vďaka lepšej 
informovanosti prijímateľov o potrebe 
dodržiavať tieto základné normy. Jej 
cieľom je ďalej prispieť k tomu, aby bola 
SPP vo väčšom súlade s očakávaniami 
spoločnosti, a to prostredníctvom zlepšenia 
súladu tejto politiky s cieľmi v oblasti 
životného prostredia, verejného zdravia, 
zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých 
životných podmienok zvierat. 
Kondicionalita by mala byť neoddeliteľnou 
súčasťou environmentálnej štruktúry SPP, 
a to ako súčasť východiska pre 
ambicióznejšie záväzky v oblasti životného 
prostredia a klímy, a mala by sa uplatňovať 
všeobecne na celom území Únie. V prípade 

(21) Podľa nového systému 
kondicionality, ktorý vychádza 
z predchádzajúceho systému krížového 
plnenia vykonávaného do roku 2020, 
musia prijímatelia na to, aby mohli úplne 
čerpať podporu SPP, dodržiavať základné 
normy týkajúce sa životného prostredia, 
zmeny klímy, verejného zdravia, zdravia 
zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných 
podmienok zvierat. Základné normy 
v zjednodušenej podobe zahŕňajú zoznam 
povinných požiadaviek na riadenie 
(„SMR“) a normy dobrého 
poľnohospodárskeho a environmentálneho 
stavu („GAEC“) pôdy. V týchto 
základných normách by mali byť 
dôkladnejšie zohľadnené výzvy v oblasti 
životného prostredia a zmeny klímy, ako aj 
nová environmentálna štruktúra SPP, 
vďaka čomu sa dospeje k vyššej úrovni 
ambícií v oblasti životného prostredia 
a klímy, ako to Komisia ohlásila vo svojom 
oznámení o budúcnosti potravinárstva 
a poľnohospodárstva a vo viacročnom 
finančnom rámci („VFR“). Pri 
navrhovaní, vykonávaní a posudzovaní 
uvedených požiadaviek a noriem by sa 
mala  zohľadniť súdržnosť politík v 
záujme rozvoja. Kondicionalita má takisto 
prispieť k rozvoju udržateľného 
poľnohospodárstva vďaka lepšej 
informovanosti prijímateľov o potrebe 
dodržiavať tieto základné normy. Jej 
cieľom je ďalej prispieť k tomu, aby bola 
SPP vo väčšom súlade s očakávaniami 
spoločnosti, a to prostredníctvom zlepšenia 
súladu tejto politiky s cieľmi v oblasti 
životného prostredia, verejného zdravia, 
zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých 
životných podmienok zvierat. 
Kondicionalita by mala byť neoddeliteľnou 
súčasťou environmentálnej štruktúry SPP, 
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poľnohospodárov, ktorí tieto požiadavky 
nespĺňajú, by členské štáty mali zabezpečiť 
uplatňovanie primeraných, účinných 
a odrádzajúcich sankcií v súlade s [ 
horizontálne nariadenie].

a to ako súčasť východiska pre 
ambicióznejšie záväzky v oblasti životného 
prostredia a klímy, a mala by sa uplatňovať 
všeobecne na celom území Únie. V prípade 
poľnohospodárov, ktorí tieto požiadavky 
nespĺňajú, by členské štáty mali zabezpečiť 
uplatňovanie primeraných, účinných 
a odrádzajúcich sankcií v súlade s [ 
horizontálne nariadenie].

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Členské štáty by mali na tento účel 
zaviesť poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky s cieľom 
zlepšiť udržateľné riadenie a celkovú 
výkonnosť poľnohospodárskych 
a vidieckych podnikov, pričom by mali 
zahŕňať hospodársky, environmentálny 
a sociálny rozmer, a s cieľom určiť 
potrebné zlepšenia všetkých opatrení na 
úrovni poľnohospodárskeho podniku 
stanovených v strategických plánoch SPP. 
Tieto poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky by 
poľnohospodárom a iným prijímateľom 
podpory SPP mali pomôcť lepšie si 
uvedomiť súvislosti medzi riadením 
poľnohospodárskeho podniku 
a obhospodarovaním pôdy na jednej strane 
a určitými normami, požiadavkami 
a informáciami vrátane v oblasti životného 
prostredia a klímy na druhej strane. Patria 
sem normy stanovené v strategických 
plánoch SPP vzťahujúce sa na 
poľnohospodárov a iných prijímateľov 
podpory SPP alebo normy pre nich 
dôležité, ako aj normy vyplývajúce 
z právnych predpisov o vode, udržateľnom 
používaní pesticídov i iniciatív na boj proti 
antimikrobiálnej rezistencii a riadenia 
rizika. S cieľom zvýšiť kvalitu a účinok 
poradenstva by členské štáty integrovať 

(24) Členské štáty by mali zaviesť 
poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky s cieľom zlepšiť udržateľné 
riadenie a celkovú výkonnosť 
poľnohospodárskych a vidieckych 
podnikov, a to s ohľadom na hospodársky, 
environmentálny a sociálny rozmer, a s 
cieľom určiť potrebné zlepšenia všetkých 
opatrení na úrovni poľnohospodárskeho 
podniku stanovených v strategických 
plánoch SPP.     Tieto poradenské služby 
pre poľnohospodárske podniky by 
poľnohospodárom a iným prijímateľom 
podpory SPP mali pomôcť lepšie si 
uvedomiť súvislosti medzi riadením 
poľnohospodárskeho podniku 
a obhospodarovaním pôdy na jednej strane 
a určitými normami, požiadavkami 
a informáciami vrátane v oblasti životného 
prostredia a klímy na druhej strane. Patria 
sem normy stanovené v strategických 
plánoch SPP vzťahujúce sa na 
poľnohospodárov a iných prijímateľov 
podpory SPP alebo normy pre nich 
dôležité, ako aj normy vyplývajúce 
z právnych predpisov o vode, udržateľnom 
používaní pesticídov i iniciatív na boj proti 
antimikrobiálnej rezistencii a riadenia 
rizika. S cieľom zvýšiť kvalitu a účinok 
poradenstva by členské štáty integrovať 
poradcov v rámci poľnohospodárskych 
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poradcov v rámci poľnohospodárskych 
vedomostných a inovačných systémov 
(„AKIS“), aby mohli poskytovať aktuálne 
technologické a vedecké informácie 
získané z výskumu a inovovania.

vedomostných a inovačných systémov 
(„AKIS“), aby mohli poskytovať aktuálne 
technologické a vedecké informácie 
získané z výskumu a inovovania. 
Poradcovia by mali byť vyškolení aj na to, 
aby pomáhali pri lepšom pochopení 
globálneho rozmeru SPP.

Odôvodnenie

Nie každý poľnohospodár je priamo zapojený do medzinárodného obchodu, ani si nemusí 
uvedomovať prepojenie medzinárodného obchodu či globálneho vplyvu so životným 
prostredím a klímou. Poradenské služby pre poľnohospodárov poskytujú možnosť zvýšiť 
informovanosť a ďalej integrovať súkromný sektor v rámci spoločného úsilia EÚ v oblasti 
riešenia výziev na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) SPP by mala zaručiť, že členské 
štáty dokážu vyhovieť miestnym potrebám 
a rešpektovať skutočné okolnosti 
poľnohospodárov, a tak zintenzívniť 
dosahovanie výsledkov v oblasti životného 
prostredia. Členské štáty by v rámci 
priamych platieb v strategických plánoch 
SPP mali zriadiť dobrovoľné ekologické 
režimy pre poľnohospodárov, ktoré by sa 
mali úplne koordinovať s inými 
relevantnými intervenciami. Vymedziť by 
ich mali ako platbu poskytovanú buď ako 
odmena za podnecovanie a poskytovanie 
verejných statkov prostredníctvom 
poľnohospodárskych postupov 
prospešných pre klímu a životné prostredie 
alebo ako kompenzácia za zavedenie 
takýchto postupov. V oboch prípadoch by 
mali byť prejavom úsilia zlepšiť výkonnosť 
SPP v oblasti životného prostredia a klímy, 
a teda by sa mali skoncipovať tak, aby 
presahovali rámec povinných požiadaviek 
ukotvených v systéme kondicionality. 
Členské štáty sa môžu rozhodnúť zriadiť 

(31) SPP by mala zaručiť, že členské 
štáty dokážu vyhovieť miestnym potrebám 
a rešpektovať skutočné okolnosti 
poľnohospodárov, a tak zintenzívniť 
dosahovanie výsledkov v oblasti životného 
prostredia. Členské štáty by v rámci 
priamych platieb v strategických plánoch 
SPP mali zriadiť dobrovoľné ekologické 
režimy pre poľnohospodárov, ktoré by sa 
mali úplne koordinovať s inými 
relevantnými intervenciami. Vymedziť by 
ich mali ako platbu poskytovanú buď ako 
odmena za podnecovanie a poskytovanie 
verejných statkov prostredníctvom 
poľnohospodárskych postupov 
prospešných pre klímu a životné prostredie 
alebo ako kompenzácia za zavedenie 
takýchto postupov. V oboch prípadoch by 
mali byť prejavom úsilia zlepšiť výkonnosť 
SPP v oblasti životného prostredia a klímy, 
a teda by sa mali skoncipovať tak, aby 
presahovali rámec povinných požiadaviek 
ukotvených v systéme kondicionality. 
Členské štáty sa môžu rozhodnúť zriadiť 
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ekologické režimy pre poľnohospodárske 
postupy, ako napríklad zlepšené 
obhospodarovanie trvalých pasienkov 
a krajinných prvkov a ekologické 
poľnohospodárstvo. Tieto režimy takisto 
môžu zahŕňať „režimy vstupnej úrovne“, 
ktoré môžu byť podmienkou prijatia 
ambicióznejších záväzkov v oblasti rozvoja 
vidieka.

ekologické režimy na podporu výrobných 
modelov, ktoré budú prínosom pre životné 
prostredie a budú podporovať všetky 
druhy poľnohospodárskych postupov, ako 
napríklad, okrem iných opatrení, zlepšené 
obhospodarovanie trvalých pasienkov 
a krajinných prvkov a ekologické 
poľnohospodárstvo. Tieto režimy takisto 
môžu zahŕňať „režimy vstupnej úrovne“, 
ktoré môžu byť podmienkou prijatia 
ambicióznejších záväzkov v oblasti rozvoja 
vidieka.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo 
povoliť využívať časť svojho finančného 
stropu k dispozícii na priame platby na 
viazanú podporu príjmu s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť, udržateľnosť 
a/alebo kvalitu v určitých sektoroch 
a výrobách, ktoré sú mimoriadne dôležité 
zo sociálnych, ekonomických alebo 
ekologických dôvodov a čelia ťažkostiam. 
Ďalej by sa členským štátom malo povoliť 
využívať dodatočnú časť svojho 
finančného stropu k dispozícii na priame 
platby na udeľovanie viazanej podpory 
príjmu konkrétne na podporu pestovania 
bielkovinových plodín s cieľom znížiť 
nedostatok Únie v tejto oblasti.

(32) Členským štátom by sa malo 
povoliť využívať časť svojho finančného 
stropu k dispozícii na priame platby na 
viazanú podporu príjmu s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť, udržateľnosť 
a/alebo kvalitu v určitých sektoroch 
a výrobách, ktoré sú mimoriadne dôležité 
zo sociálnych, ekonomických alebo 
ekologických dôvodov a čelia ťažkostiam. 
Viazaná podpora príjmu by mala 
reagovať na jasnú environmentálnu alebo 
sociálno-ekonomickú potrebu či výhody 
alebo by sa mala poskytovať na výrobné 
metódy, ktoré presahujú rámec noriem 
stanovených v systéme krížového plnenia. 
Členské štáty by mali vo svojom 
strategickom pláne jasne uviesť, prečo by 
poskytnutie viazanej pomoci mohlo mať 
pridanú hodnotu pre hospodárske, 
sociálne alebo ekologické ciele a prečo by 
sa podobné ciele nemohli dosiahnuť 
prostredníctvom opatrení na rozvoj 
vidieka. V súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj a s Parížskou dohodou 
by viazaná podpora príjmu nemala mať 
negatívny vplyv na rozvojové krajiny a 
nemala by narúšať vnútorný a 
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medzinárodný trh. Ďalej by sa členským 
štátom malo povoliť využívať dodatočnú 
časť svojho finančného stropu, ktorý je 
k dispozícii na priame platby, na 
udeľovanie viazanej podpory príjmu, 
konkrétne na podporu pestovania 
bielkovinových plodín s cieľom znížiť 
nedostatok Únie v tejto oblasti, čím sa 
zníži jej závislosť od dovozu krmív, najmä 
produktov zo sóje a z palmového oleja, 
ktoré vedú k odlesňovaniu, zaberaniu 
pôdy, strate biodiverzity a vysídľovaniu 
komunít. Keď sa bielkovinové plodiny 
dovážajú z tretích krajín, Únia by ich 
mala certifikovať so zreteľom na ich 
udržateľnú výrobu. Platby poskytnuté na 
podporu produkcie strukovín by mali byť 
v súlade s návrhmi, ktoré Európska 
komisia predložila vo svojej správe Rade a 
Európskemu parlamentu o rozvoji 
rastlinných bielkovín v Európskej únii. 
Zodpovedný dovoz rastlinných bielkovín 
do Únie by sa mal podporiť zavedením 
komplexného akčného plánu ako súčasti 
celoeurópskej stratégie pre strukoviny 
zameranej na zníženie závislosti od 
dovozu sóje a krmív z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

32a) Vzhľadom na pretrvávajúci rozvoj 
digitalizácie v sektore poľnohospodárstva 
by členské štáty mali byť schopné 
vypracovať podprogram na zvyšovanie 
digitálnych zručností vo vidieckych 
oblastiach a môžu prijať ďalšie opatrenia 
na minimalizáciu digitálneho rodového 
rozdielu uľahčením prístupu žien 
k celoživotnému vzdelávaniu, odbornej 
príprave a vzdelávaniu vo vidieckych 
oblastiach.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Mal by sa zabezpečiť súlad 
viazanej podpory príjmu 
s medzinárodnými záväzkami Únie. To 
zahŕňa konkrétne požiadavky memoranda 
o porozumení medzi Európskym 
hospodárskym spoločenstvom a Spojenými 
štátmi americkými v súvislosti s olejnatými 
semenami v rámci GATT,17 platného podľa 
zmien osobitnej základnej plochy EÚ pre 
olejnaté semená na základe zmien zloženia 
EÚ. Komisia by mala mať právomoc 
prijímať na tento účel vykonávacie akty, 
v ktorých stanoví podrobné pravidlá v tejto 
oblasti.

(33) Mal by sa zabezpečiť súlad 
viazanej podpory príjmu 
s medzinárodnými záväzkami Únie a 
všeobecnými ustanoveniami o jej vonkajšej 
činnosti. To zahŕňa konkrétne požiadavky 
memoranda o porozumení medzi 
Európskym hospodárskym spoločenstvom 
a Spojenými štátmi americkými 
v súvislosti s olejnatými semenami v rámci 
GATT,17, platného podľa zmien osobitnej 
základnej plochy EÚ pre olejnaté semená 
na základe zmien zloženia EÚ. Komisia by 
mala mať právomoc prijímať na tento účel 
vykonávacie akty, v ktorých stanoví 
podrobné pravidlá v tejto oblasti.

_________________ _________________
17 Memorandum of Understanding between 
the European Economic Community and 
the United States of America on oil seeds 
under GATT (Memorandum o porozumení 
medzi Európskym hospodárskym 
spoločenstvom a Spojenými štátmi 
americkými v súvislosti s olejnatými 
semenami v rámci GATT) (Ú. v. ES L147, 
18.6.1993).

17 Memorandum of Understanding between 
the European Economic Community and 
the United States of America on oil seeds 
under GATT (Memorandum o porozumení 
medzi Európskym hospodárskym 
spoločenstvom a Spojenými štátmi 
americkými v súvislosti s olejnatými 
semenami v rámci GATT) (Ú. v. ES L147, 
18.6.1993).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

33 a) V snahe zabezpečiť, aby boli 
intervencie v súlade so záväzkom Únie 
týkajúcim sa súdržnosti politík v záujme 
rozvoja, by sa malo zaistiť priebežné a 
komplexné monitorovanie. Posudzovanie 
vonkajších účinkov SPP by sa malo 
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vykonávať systematicky, t. j. za pomoci 
ukazovateľov cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja. Na tomto základe by Komisia 
mala byť splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s pravidlami 
určujúcimi primerané opatrenia na 
riadenie monitorovania. Komisia by v 
tejto súvislosti mala rozšíriť mandát 
stredísk na monitorovanie trhu EÚ na 
monitorovanie globálneho rozmeru SPP, 
najmä dovozu a vývozu do najmenej 
rozvinutých krajín a z týchto krajín. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
produktom, ktoré partnerské krajiny 
považujú za citlivé, a produktom z odvetví, 
v ktorých sa poskytujú viazané platby 
zo SPP a uplatňujú sa operácie krízového 
riadenia. Keď systém včasného varovania 
signalizuje porušenie záväzku súdržnosti 
politík v záujme rozvoja, mal by iniciovať 
dialógy s partnermi z rozvojových krajín, 
aby navrhli vhodné opatrenia na riešenie 
týchto problémov.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 34 a) S cieľom zabezpečiť súlad 
viazanej podpory príjmu v sektore bavlny 
s medzinárodnými záväzkami Únie 
z hľadiska súdržnosti politík v záujme 
rozvoja by členské štáty, ktoré využívajú 
túto podporu, mali monitorovať svoju 
výrobu a obchodné dôsledky a informovať 
Komisiu, aby jej tak uľahčili 
monitorovanie vplyvu viazanej podpory 
pre bavlnu na výrobu bavlny 
v partnerských rozvojových krajinách, 
najmä na potravinovú bezpečnosť.
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

36 a) Mal by sa zaviesť režim pre 
odvetvie strukovín, ktorý by sledoval tri 
ciele. V prvom rade zníženie závislosti od 
koncentrovanej kŕmnej zmesi s obsahom 
sóje, najmä sóje pochádzajúcej z nedávno 
odlesnenej pôdy či pôdy, ktorá sa nedávno 
začala využívať na iný účel, v súlade 
s cieľom trvalo udržateľného rozvoja 
č. 15, prísľubom Únie dosiahnuť nulové 
odlesňovanie a existujúcimi záväzkami 
súkromných spoločností zabezpečiť 
nulové odlesňovanie. Po druhé, 
uzatvorenie kolobehov živín a ich 
naviazanie na miestne a regionálne 
povodie v súlade s rámcovou smernicou 
o vode. Po tretie, naštartovanie miestnych 
a regionálnych trhov s potravinami 
a krmivami a odrodami semien s nízkymi 
vstupmi prispôsobenými miestnym 
podmienkam. Týmito platbami by sa 
nemalo podporovať monokultúrne alebo 
kontinuálne pestovanie strukovín.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Ciele SPP by sa mali sledovať aj 
prostredníctvom podpory investícií, a to 
produktívnych i neproduktívnych, 
v poľnohospodárskom podniku i mimo 
neho. Takéto investície sa môžu okrem 
iného vzťahovať na infraštruktúry týkajúce 
sa rozvoja, modernizácie alebo 
prispôsobenia poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva zmene klímy 
vrátane prístupu k poľnohospodárskej 
a lesnej pôde, sceľovania a zlepšovania 

(41) Ciele SPP by sa mali sledovať aj 
prostredníctvom podpory investícií, a to 
produktívnych i neproduktívnych, 
v poľnohospodárskom podniku i mimo 
neho. Takéto investície sa môžu okrem 
iného vzťahovať na infraštruktúry týkajúce 
sa rozvoja, modernizácie alebo 
prispôsobenia poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva zmene klímy 
vrátane prístupu k poľnohospodárskej 
a lesnej pôde, sceľovania a zlepšovania 
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pozemkov, agro-lesníckych postupov 
a dodávok a úspor energie a vody. Na 
lepšie zabezpečenie súladu strategických 
plánov SPP s cieľmi Únie, ako aj 
rovnakých podmienok pre členské štáty sa 
do tohto nariadenia zahrnul negatívny 
zoznam predmetov investovania.

pozemkov, agro-lesníckych postupov 
a dodávok a úspor energie a vody. Na 
lepšie zabezpečenie súladu strategických 
plánov SPP s cieľmi Únie, ako aj 
rovnakých podmienok pre členské štáty sa 
do tohto nariadenia zahrnul negatívny 
zoznam predmetov investovania. 
Vzhľadom na správy, stratégie 
a mechanizmy Únie, ako je vonkajší 
investičný plán a africko-európska 
aliancia pre udržateľné investície a 
pracovné miesta, ako aj nadchádzajúca 
správa pracovnej skupiny pre africký 
vidiek, by sa poľnohospodári mali 
povzbudzovať k tomu, aby v rozvojových 
krajinách investovali zodpovedne. 

Odôvodnenie

Poskytnutím usmernení a záruk, ktoré pomôžu pokryť potenciálne riziká, môžu EÚ a jej 
členské štáty ponúknuť poľnohospodárom účinné stimuly na zodpovedné investovanie 
v rozvojových krajinách. Poľnohospodári by mali mať možnosť vyvážiť potenciálne negatívne 
aspekty podpory SPP takýmito investíciami.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) V oznámení o „Budúcnosti 
potravinárstva a poľnohospodárstva“ sa 
spomína výmena vedomostí a zameranie na 
inovácie ako prierezové ciele novej SPP. 
SPP by mala naďalej podporovať 
interaktívny inovačný model, ktorý 
zintenzívňuje spoluprácu aktérov, aby sa 
čo najlepším spôsobom využívali 
komplementárne oblasti vedomostí 
s cieľom šíriť praktické riešenia. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky by sa v rámci systémov AKIS 
mali posilniť. V strategickom pláne SPP by 
sa mali uvádzať informácie o tom, ako 
poradenské služby, výskum a vidiecke 
siete budú spolupracovať. Každý členský 

(46) V oznámení o budúcnosti 
potravinárstva a poľnohospodárstva sa 
spomína výmena vedomostí a zameranie na 
inovácie ako prierezové ciele novej SPP. 
SPP by mala naďalej podporovať 
interaktívny inovačný model, ktorý 
zintenzívňuje spoluprácu aktérov, aby sa 
čo najlepším spôsobom využívali 
komplementárne oblasti vedomostí 
s cieľom šíriť praktické riešenia. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky by sa v rámci systémov AKIS 
mali posilniť. V strategickom pláne SPP by 
sa mali uvádzať informácie o tom, ako 
poradenské služby, výskum a vidiecke 
siete budú spolupracovať. Mala by sa 
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štát alebo prípadne región môže financovať 
viaceré akcie zamerané na výmenu 
poznatkov a inovácie, a na tento účel 
využívať typy intervencií rozvedené 
v tomto nariadení.

zabezpečiť výmena informácií s 
odborníkmi v oblasti rozvojovej 
spolupráce s cieľom a uľahčiť prenos 
poznatkov a najlepších postupov do 
rozvojových krajín. Každý členský štát 
alebo prípadne región môže financovať 
viaceré akcie zamerané na výmenu 
poznatkov a inovácie, a na tento účel 
využívať typy intervencií rozvedené 
v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Na účely zabezpečenia primeraného 
financovania určitých priorít by sa pri 
podpore z EPFRV mali stanoviť pravidlá 
minimálnych finančných alokácií na tieto 
priority. Na zabezpečenie rovnakých 
podmienok poľnohospodárov by sa takisto 
mala stanoviť maximálna alokácia 
v prípade viazanej podpory v rámci 
priamych platieb. Ďalej by sa členským 
štátom malo povoliť využívať dodatočnú 
časť svojho finančného stropu k dispozícii 
na priame platby na udeľovanie viazanej 
podpory príjmu konkrétne na zlepšenie 
konkurencieschopnosti, udržateľnosti 
a/alebo kvality pestovania bielkovinových 
plodín.

(51) Na účely zabezpečenia primeraného 
financovania určitých priorít by sa pri 
podpore z EPFRV mali stanoviť pravidlá 
minimálnych finančných alokácií na tieto 
priority. Na zabezpečenie rovnakých 
podmienok poľnohospodárov v rámci Únie 
aj mimo nej by sa takisto mala stanoviť 
maximálna alokácia v prípade viazanej 
podpory v rámci priamych platieb. Ďalej 
by sa členským štátom malo povoliť 
využívať dodatočnú časť svojho 
finančného stropu k dispozícii na priame 
platby na udeľovanie viazanej podpory 
príjmu konkrétne na zlepšenie 
konkurencieschopnosti, udržateľnosti 
a/alebo kvality pestovania bielkovinových 
plodín s cieľom znížiť dovoz z tretích 
krajín.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Na zabezpečenie jednoznačne 
strategickej povahy týchto strategických 

(55) Na zabezpečenie jednoznačne 
strategickej povahy týchto strategických 
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plánov SPP a uľahčenie prepojenia 
s ostatnými politikami Únie, 
a predovšetkým s vytýčenými dlhodobými 
vnútroštátnymi cieľovými hodnotami 
vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie 
alebo medzinárodných dohôd, napríklad 
dohôd v oblasti zmeny klímy, lesov, 
biodiverzity a vody, je vhodné stanoviť, že 
každý členský štát by mal mať jeden jediný 
strategický plán SPP.

plánov SPP a uľahčenie prepojenia 
s ostatnými politikami Únie, 
a predovšetkým s vytýčenými dlhodobými 
vnútroštátnymi cieľovými hodnotami 
vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie 
alebo medzinárodných dohôd, napríklad 
dohôd v oblasti zmeny klímy, lesov, 
biodiverzity, vody a súdržnosti politík v 
záujme rozvoja, je vhodné stanoviť, že 
každý členský štát by mal mať jeden jediný 
strategický plán SPP.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Na zabezpečenie toho, aby členské 
štáty určovali primerané cieľové hodnoty 
a zostavovali primerané intervencie a aby 
sa maximalizoval prínos k dosahovaniu 
cieľov SPP, je potrebné založiť stratégiu 
strategických plánov SPP na 
predchádzajúcej analýze miestneho 
kontextu a posúdení potrieb v súvislosti 
s cieľmi SPP.

(57) Na zabezpečenie toho, aby členské 
štáty určovali primerané cieľové hodnoty 
a zostavovali primerané intervencie a aby 
sa maximalizoval prínos k dosahovaniu 
cieľov SPP, je potrebné založiť stratégiu 
strategických plánov SPP na 
predchádzajúcej analýze miestneho 
kontextu a posúdení potrieb v súvislosti 
s cieľmi SPP. Členské štáty by tiež mali 
opísať, ako riešia problémy, napríklad 
opúšťanie pôdy a koncentráciu pôdy, 
dezertifikáciu, kvalitu vody alebo stratu 
biodiverzity, ktoré majú aj globálne 
dôsledky.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Strategické plány SPP by mali byť 
zamerané na zabezpečenie zvýšenej 
prepojenosti všetkých nástrojov SPP, 
pretože by sa mala vzťahovať tak na typy 
intervencií vo forme priamych platieb, 
sektorové typy intervencií, ako aj typy 

(58) Strategické plány SPP by mali byť 
zamerané na zabezpečenie zvýšenej 
prepojenosti všetkých nástrojov SPP a jej 
vonkajšieho rozmeru, pretože by sa mala 
vzťahovať tak na typy intervencií vo forme 
priamych platieb, sektorové typy 
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intervencií v záujme rozvoja vidieka. 
Takisto by mali zabezpečiť a vykazovať 
súlad rozhodnutí členských štátov 
s prioritami a cieľmi Únie a ich 
primeranosť. Preto je vhodné, aby 
obsahovali stratégiu intervencií zameranú 
na výsledky, štruktúrovanú podľa 
špecifických cieľov SPP vrátane 
kvantifikovaných cieľových hodnôt vo 
vzťahu k týmto cieľom. Je vhodné, aby 
tieto cieľové hodnoty boli založené na 
ukazovateľoch výsledku, aby bolo možné 
monitorovať na ročnej báze.

intervencií, ako aj typy intervencií 
v záujme rozvoja vidieka. Takisto by mali 
zabezpečiť a vykazovať súlad rozhodnutí 
členských štátov s prioritami a cieľmi Únie 
a ich primeranosť. Preto je vhodné, aby 
obsahovali stratégiu intervencií zameranú 
na výsledky, štruktúrovanú podľa 
špecifických cieľov SPP vrátane 
kvantifikovaných cieľových hodnôt vo 
vzťahu k týmto cieľom. Je vhodné, aby 
tieto cieľové hodnoty boli založené na 
ukazovateľoch výsledku, aby bolo možné 
monitorovať na ročnej báze.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) Stratégia by takisto mala 
zdôrazňovať komplementaritu jednak 
medzi nástrojmi SPP, a jednak s inými 
politikami Únie. V každom strategickom 
pláne SPP by mali byť podľa potreby 
zohľadnené právne predpisy v oblasti 
životného prostredia a klímy, pričom 
národné plány vyplývajúce z týchto 
právnych predpisov by sa mali opísať ako 
súčasť analýzy aktuálnej situácie („analýza 
SWOT“). Je vhodné zostaviť zoznam 
legislatívnych nástrojov, na ktoré by sa 
strategický plán SPP mal výslovne 
odvolávať.

(59) Stratégia by takisto mala 
zdôrazňovať komplementaritu jednak 
medzi nástrojmi SPP, a jednak s inými 
politikami Únie. V každom strategickom 
pláne SPP by mali byť podľa potreby 
zohľadnené právne predpisy v oblasti 
životného prostredia a klímy, pričom 
záväzky Únie týkajúce súdržnosti politík v 
záujme rozvoja a národné plány 
vyplývajúce z týchto právnych predpisov 
by sa mali opísať ako súčasť analýzy 
aktuálnej situácie („analýza SWOT“). Je 
vhodné zostaviť zoznam legislatívnych 
nástrojov, na ktoré by sa strategický plán 
SPP mal výslovne odvolávať.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) V súlade so zásadami zdieľaného 
riadenia Komisii pri vykonávaní SPP 
pomáhajú výbory, ktoré pozostávajú 

(70) V súlade so zásadami zdieľaného 
riadenia Komisii pri vykonávaní SPP 
pomáhajú výbory, ktoré pozostávajú 
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z predstaviteľov členských štátov. 
V záujme zjednodušenia systému 
a zladenia stanovísk členských štátov sa na 
účel vykonávania tohto nariadenia zriaďuje 
len jeden monitorovací výbor, konkrétne sa 
zlučuje „Výbor pre rozvoj vidieka“ 
a „Výbor pre priame platby“ ustanovené 
v programovom období 2014 – 2020. 
Zodpovednosť pomáhať členským štátom 
pri vykonávaní strategických plánov SPP 
spoločne znáša riadiaci orgán 
a monitorovací výbor. Komisii by mal 
pomáhať aj „Výbor pre spoločnú 
poľnohospodársku politiku“ v súlade 
s ustanoveniami tohto nariadenia.

z predstaviteľov členských štátov. 
V záujme zjednodušenia systému 
a zladenia stanovísk členských štátov sa na 
účel vykonávania tohto nariadenia zriaďuje 
len jeden monitorovací výbor, konkrétne sa 
zlučuje „Výbor pre rozvoj vidieka“ 
a „Výbor pre priame platby“ ustanovené 
v programovom období 2014 – 2020. 
Zodpovednosť pomáhať členským štátom 
pri vykonávaní strategických plánov SPP 
spoločne znáša riadiaci orgán 
a monitorovací výbor. Komisii by mal 
pomáhať aj „Výbor pre spoločnú 
poľnohospodársku politiku“ a Komisia by 
mala podávať správy Výboru Európskeho 
parlamentu pre rozvoj v súlade 
s ustanoveniami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(72) V kontexte oveľa výraznejšej 
subsidiarity a väčšej flexibility pre členské 
štáty pri koncipovaní intervencií sú siete 
kľúčovým nástrojom pre napredovanie 
a určovanie smeru politiky i zabezpečenie 
dostatočnej pozornosti a kapacity 
v členských štátoch. Jeden rámec by mal 
byť zárukou lepšej koordinácie medzi 
sieťovými činnosťami na úrovni Únie 
a vnútroštátnej a regionálnej úrovni. 
Európska a vnútroštátna sieť SPP nahrádza 
aktuálnu Európsku sieť pre rozvoj vidieka, 
siete EIP zameraného na 
poľnohospodársku produktivitu 
a udržateľnosť a národné vidiecke siete, 
a to v podobe platformy umožňujúcej 
intenzívnejšiu výmenu vedomostí s cieľom 
zachytiť výsledky a pridanú hodnotu 
politiky na európskej úrovni, predovšetkým 
politiky Európsky horizont. Na podporu 
výmeny vedomostí a inovácie sa takisto 
zriaďuje EIP zamerané na 
poľnohospodársku produktivitu 

(72) V kontexte oveľa výraznejšej 
subsidiarity a väčšej flexibility pre členské 
štáty pri koncipovaní intervencií sú siete 
kľúčovým nástrojom pre napredovanie 
a určovanie smeru politiky i zabezpečenie 
dostatočnej pozornosti a kapacity 
v členských štátoch. Jeden rámec by mal 
byť zárukou lepšej koordinácie medzi 
sieťovými činnosťami na úrovni Únie 
a vnútroštátnej a regionálnej úrovni. 
Európska a vnútroštátna sieť SPP nahrádza 
aktuálnu Európsku sieť pre rozvoj vidieka, 
siete EIP zameraného na 
poľnohospodársku produktivitu 
a udržateľnosť a národné vidiecke siete, 
a to v podobe platformy umožňujúcej 
intenzívnejšiu výmenu vedomostí s cieľom 
zachytiť výsledky a pridanú hodnotu 
politiky na európskej úrovni, predovšetkým 
politiky Európsky horizont. Na podporu 
výmeny vedomostí a inovácie sa takisto 
zriaďuje EIP zamerané na 
poľnohospodársku produktivitu 
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a udržateľnosť, pričom sa realizuje 
interaktívny inovačný model v súlade 
s metodikou rozvedenou v tomto nariadení.

a udržateľnosť, pričom sa realizuje 
interaktívny inovačný model v súlade 
s metodikou rozvedenou v tomto nariadení. 
Mala by sa zabezpečiť výmena informácií 
s odborníkmi v oblasti rozvojovej 
spolupráce s cieľom zvýšiť 
informovanosť a uľahčiť prenos 
poznatkov a najlepších postupov.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(74) Zameranie na výsledky vyplývajúca 
z modelu vykonávania si vyžaduje silný 
výkonnostný rámec, predovšetkým preto, 
lebo strategické plány SPP by prispievali 
k dosahovaniu širokých všeobecných 
cieľov pre iné zdieľane riadené politiky. 
Politika zameraná na výkonnosť znamená 
ročné a viacročné hodnotenia na základe 
vybratých ukazovateľov výstupov, 
výsledku a vplyvu, ako sa vymedzujú 
v rámci monitorovania a hodnotenia 
výsledkov. Na tento účel by sa mal vybrať 
obmedzený a presne zameraný súbor 
ukazovateľov, a to spôsobom, ktorý čo 
najpresnejšie zachytáva, či podporované 
intervencie prispievajú k dosahovaniu 
plánovaných cieľov. Výsledky 
a ukazovatele výstupu týkajúce sa cieľov 
v oblasti klímy a životného prostredia 
môžu zahŕňať intervencie stanovené vo 
vnútroštátnych plánovacích nástrojoch pre 
oblasť životného prostredia a klímy 
vyplývajúcich z právnych predpisov Únie.

(74) Zameranie na výsledky vyplývajúca 
z modelu vykonávania si vyžaduje silný 
výkonnostný rámec, predovšetkým preto, 
lebo strategické plány SPP by prispievali 
k dosahovaniu širokých všeobecných 
cieľov pre iné zdieľane riadené politiky. 
Politika zameraná na výkonnosť znamená 
ročné a viacročné hodnotenia na základe 
vybratých ukazovateľov výstupov, 
výsledku a vplyvu, ako sa vymedzujú 
v rámci monitorovania a hodnotenia 
výsledkov. Na tento účel by sa mal vybrať 
obmedzený a presne zameraný súbor 
ukazovateľov, a to spôsobom, ktorý čo 
najpresnejšie zachytáva, či podporované 
intervencie prispievajú k dosahovaniu 
plánovaných cieľov. Výsledky 
a ukazovatele výstupu týkajúce sa cieľov 
v oblasti klímy a životného prostredia 
môžu zahŕňať intervencie stanovené vo 
vnútroštátnych plánovacích nástrojoch pre 
oblasť životného prostredia a klímy 
vyplývajúcich z právnych predpisov Únie. 
Posúdenie, či boli dosiahnuté ciele SPP, 
by sa malo vykonávať aj na základe 
ukazovateľov týkajúcich sa vplyvu SPP 
na rozvojové ciele Únie a na rozvojové 
krajiny.

Pozmeňujúci návrh 37
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75) Členské štáty by ako súčasť 
realizácie rámca výkonnosti, 
monitorovania a hodnotenia mali 
monitorovať a ročne Komisii nahlasovať 
dosiahnutý pokrok. Informácie 
poskytované členskými štátmi by mali byť 
základom pre správy Komisie o pokroku 
pri plnení špecifických cieľov počas celého 
programového obdobia, pričom sa na tento 
účel použije základný súbor ukazovateľov.

(75) Členské štáty by ako súčasť 
realizácie rámca výkonnosti, 
monitorovania a hodnotenia mali 
monitorovať a ročne Komisii nahlasovať 
dosiahnutý pokrok. Informácie 
poskytované členskými štátmi by mali byť 
základom pre správy Komisie o pokroku 
pri plnení špecifických cieľov počas celého 
programového obdobia, pričom sa na tento 
účel použije základný súbor ukazovateľov. 
Komisia by využitím údajov od členských 
štátov mala každoročne uverejňovať 
ekologickú stopu agropotravinárskej 
výroby a spotreby v Únii.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

75a) Systém monitorovania SPP by mal 
byť doplnený o nezávislý systém v rámci 
Únie na prijímanie sťažností zo strany 
osôb alebo komunít zasiahnutých SPP. 
Mala by sa uznať dôležitá úloha Výboru 
Európskeho parlamentu pre rozvoj a jeho 
stáleho spravodajcu pre súdržnosť politík 
v záujme rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 ia) „súdržnosť politík v záujme 
rozvoja“ je povinnosť Únie zohľadňovať 
ciele rozvojovej spolupráce v rámci 
politík, ktoré vykonáva, a jej povinnosť 
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vyhýbať sa pri sledovaní cieľov svojej 
domácej politiky negatívnym politickým 
opatreniam, ktoré majú nepriaznivý vplyv 
na rozvojové ciele Únie;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 ja)  „potravinová bezpečnosť“ je 
právo ľudí na zdravé a kultúrne 
primerané potraviny vyrábané ekologicky 
správnymi a udržateľnými metódami 
a právo ľudí na definovanie svojich 
vlastných potravinárskych 
a poľnohospodárskych systémov.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporovať inteligentný, odolný 
a diverzifikovaný sektor 
poľnohospodárstva, ktorý je zárukou 
potravinovej bezpečnosti;

a) podporovať dlhodobú, inkluzívnu, 
odolnú, udržateľnú a diverzifikovanú 
poľnohospodársku výrobu, ktorá je 
zárukou udržateľnej, decentralizovanej 
a dlhodobej potravinovej bezpečnosti, 
predchádza nadvýrobe a zabezpečuje 
súdržnosť politík v záujme rozvoja;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zintenzívniť starostlivosť o životné 
prostredie a opatrenia v oblasti klímy 
a prispieť k dosahovaniu cieľov Únie 
v oblastiach týkajúcich sa životného 

b) zintenzívniť starostlivosť o životné 
prostredie, biodiverzitu a opatrenia 
v oblasti klímy a dosiahnuť všetky ciele 
Únie v oblastiach týkajúcich sa životného 
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prostredia a klímy; prostredia a klímy, ktoré majú význam pre 
poľnohospodárstvo;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) posilniť sociálno-ekonomickú 
štruktúru vidieckych oblastí.

c) dosahovať vyvážený územný 
rozvoj vidieckych hospodárstiev 
a spoločenstiev a pritom posilniť sociálno-
ekonomickú štruktúru vidieckych oblastí.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto ciele treba doplniť o prierezový cieľ 
modernizovať sektor prostredníctvom 
podpory a spoločného využívania 
poznatkov, inovácií a digitalizácie 
v poľnohospodárstve a vo vidieckych 
oblastiach a podnecovania ich zavádzania.

Tieto ciele je nutné vykonávať tak, aby sa 
zabezpečilo dosiahnutie prierezových 
cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj 
a povinností vyplývajúcich z Parížskej 
dohody. Týmto nariadením sa sleduje 
podpora a spoločné využívanie poznatkov, 
techník a nástrojov v poľnohospodárstve 
a vo vidieckych oblastiach, pokiaľ 
prispievajú k uvedeným cieľom, 
podnecovanie ich zavádzania 
a zabezpečenie prechodu na trvalo 
udržateľný rozvoj, o ktorom sa zmieňuje 
článok 11 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporovať prijateľné 
poľnohospodárske príjmy a odolnosť na 

a) podporovať prijateľné 
poľnohospodárske príjmy a odolnosť 
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celom území Únie v záujme zlepšenia 
potravinovej bezpečnosti;

na celom území Únie v záujme 
zabezpečenia dlhodobej potravinovej 
bezpečnosti a zároveň zabrániť škodlivým 
dumpingovým praktikám;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) posilniť orientáciu na trh a zvýšiť 
konkurencieschopnosť vrátane 
intenzívnejšieho zamerania sa na výskum, 
technológiu a digitalizáciu;

b) posilniť orientáciu na trh 
podporovaním krátkych dodávateľských 
reťazcov a produktov s pridanou 
hodnotou, ako sú výrobky pochádzajúce z 
ekologického poľnohospodárstva, a 
zvyšovať konkurencieschopnosť vrátane 
väčšieho zamerania na partnerské učenie, 
výskum, technológiu a digitalizáciu;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prispieť k adaptácii na zmenu klímy 
a jej zmierneniu, ako aj k využívaniu 
energie z obnoviteľných zdrojov;

d) prispieť k adaptácii na zmenu klímy 
a jej zmierneniu podstatným znížením 
emisií skleníkových plynov 
z poľnohospodárstva v súlade s Parížskou 
dohodou a klimatickými cieľmi Únie;

Pozmeňujúci návrh 48

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 

h) podporovať zamestnanosť,  
inkluzívny a udržateľný rast , 
diverzifikáciu činností a príjmov, 
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biohospodárstva a udržateľného lesného 
hospodárstva; rodovú rovnosť, sociálne začlenenie, boj 

proti chudobe, miestny rozvoj vo 
vidieckych oblastiach vrátane udržateľného 
lesného hospodárstva, a zlepšovať prístup 
k základným verejným službám 
a zasadzovať sa o sociálnu a územnú 
súdržnosť;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zlepšiť reakcie poľnohospodárstva 
EÚ na požiadavky spoločnosti týkajúce sa 
potravín a zdravia vrátane bezpečnosti, 
výživnosti a udržateľnosti potravín, 
plytvania potravinami, ako aj dobrých 
životných podmienok zvierat.

i) zlepšiť reakcie poľnohospodárstva 
EÚ na požiadavky spoločnosti týkajúce sa 
potravín a zdravia vrátane bezpečnosti, 
výživnosti a udržateľnosti potravín, 
plytvania potravinami, ako aj 
udržateľnosti životného prostredia a 
zlepšenia životných podmienok zvierat a 
súčasne prispievať k  vykonávaniu  
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) Súdržnosť politík v záujme rozvoja 
(PCD): systematicky zohľadňovať ciele 
rozvojovej spolupráce a predchádzať 
negatívnym vonkajším vplyvom politík 
Únie na rozvojové krajiny a ich 
obyvateľstvo.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Ciele Únie a členských štátov

1. V súlade s cieľmi stanovenými v 
článkoch 5 a 6 nariadenia, kombinované 
strategické plány SPP vedú k:
a) čistému zvýšeniu počtu 
poľnohospodárov, pracovníkov v 
poľnohospodárstve a súvisiacich 
pracovných miest vo vidieckych 
oblastiach;
b) výraznému zníženiu emisií 
skleníkových plynov súvisiacich s 
poľnohospodárskym sektorom do roku 
2027;
c) zastaveniu a zvráteniu straty 
biodiverzity;
d) zastaveniu a zvráteniu šírenia 
antimikrobiálnej rezistencie;
e) zastaveniu a zvráteniu straty 
opeľovačov, vtákov a hmyzu;
f) zvýšeniu genetickej rozmanitosti v 
rámci plodín a zvierat a medzi nimi;
g) zníženiu vývozu živých zvierat;
h) zníženiu znečistenia ovzdušia a 
vody z odvetvia poľnohospodárstva;
i) udržiavaniu a zvyšovaniu plochy 
trvalých trávnatých plôch;
j) zníženiu používania pesticídov v 
súlade so smernicou 2009/128/ES.
2. Vo svojich návrhoch strategických 
plánov členské štáty uvedú, akým 
spôsobom majú v úmysle prispieť k 
dosiahnutiu týchto cieľov, a navrhnú 
presné vnútroštátne ciele.
3. Komisia v súlade s postupom 
uvedeným v kapitole III hlavy V 
zabezpečí, aby kombinácia národných 
cieľov umožnila dosiahnutie cieľa Únie 
stanoveného v odseku 1, aby intervencie 
plánované členskými štátmi boli 
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dostatočné na dosiahnutie vnútroštátnych 
cieľov. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky Komisia zabezpečí, aby 
členské štáty prijali podobné vnútroštátne 
ciele.

Odôvodnenie

Vymedzenie minimálnych cieľov v rámci celej Únie je potrebné na zabezpečenie splnenia 
všeobecných cieľov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 a
Súdržnosť politík v záujme rozvoja

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
intervencie boli v súlade so záväzkom 
Únie týkajúcim sa súdržnosti politík v 
záujme rozvoja, právom na rozvoj a 
právom na výživu. 
2. Intervencie členských štátov 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov 
stanovených v Agende 2030 pre 
udržateľný rozvoj, najmä cieľa trvalo 
udržateľného rozvoja č. 2,  cieľa trvalo 
udržateľného rozvoja č. 10,  cieľa trvalo 
udržateľného rozvoja č. 12 a  cieľa trvalo 
udržateľného rozvoja č. 13. SPP preto
i) prispieva k rozvoju 
diverzifikovaného a udržateľného 
poľnohospodárstva a odolných 
agroekologických postupov v Únii aj v 
partnerských krajinách;
ii) prispieva k zachovaniu genetickej 
diverzity osív, kultúrnych rastlín, 
hospodárskych a domácich zvierat a ich 
príbuzných voľne žijúcich druhov v Únii 
aj v partnerských krajinách;
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iii) prispieva k využitiu potenciálu 
malých poľnohospodárov, malých 
poľnohospodárskych podnikov, najmä 
poľnohospodárok, pôvodných obyvateľov 
pôsobiacich v poľnohospodárskej výrobe 
a chovateľov dobytka v Únii aj v 
partnerských krajinách;
iv) prispieva k rozvoju miestnych 
potravinárskych systémov a domácich 
a regionálnych trhov v Únii aj v 
partnerských krajinách s cieľom 
minimalizovať závislosť od dovážaných 
potravín a skrátiť potravinové reťazce;
v) ukončuje praktiky, ktoré narúšajú 
globálny obchod na poľnohospodárskych 
trhoch;
vi) plne integruje opatrenia na adaptáciu 
na zmenu klímy a jej zmiernenie;
vii) rešpektuje Parížsku dohodu o zmene 
klímy; poľnohospodárske pravidlá 
týkajúce sa obchodu nebránia trvalo 
udržateľnému využívaniu zdrojov ani 
multilaterálnym cieľom v oblasti klímy.
3. Členské štáty a Komisia 
monitorujú vykonávanie SPP 
a zabezpečujú, aby strategické plány SPP 
nemali negatívny vplyv na miestne 
poľnohospodárske trhy a miestnych 
výrobcov v rozvojových krajinách. 
Ustanovenia o monitorovaní sú stanovené 
v článku 119a.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 9 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Článok 9 b
Súlad s Parížskou dohodou

1. Ciele strategických plánov SPP sa 
sledujú v súlade s Parížskou dohodou 
a v snahe splniť globálne ciele stanovené 
v dohode a záväzky vymedzené 
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v príspevkoch Únie a vo vnútroštátne 
stanovených príspevkoch členských 
štátov.
2. Členské štáty zabezpečia, aby ich 
strategické plány boli v súlade s už 
vytýčenými dlhodobými vnútroštátnymi 
cieľmi stanovenými v legislatívnych 
nástrojoch uvedených v prílohe XI, 
respektíve vychádzajúcimi z týchto 
nástrojov, a s cieľmi stanovenými 
v odseku 2.
3. Pred schválením strategických 
plánov sa Komisia uistí, že rešpektujú 
ciele stanovené v tomto článku.

Odôvodnenie

Členské štáty vypracujú nástroje, ktorými podmienia vyplácanie finančných prostriedkov EÚ 
dodržiavaním noriem, ktoré idú nad rámec čisto environmentálnych hľadísk. Riešenie 
modelov výroby (ktoré môžu mať za stanovených podmienok vplyv aj na model spotreby) je 
nevyhnutnosťou, aby sa zabezpečilo, že Únia ako celok nebude inštitucionalizovať nadvýrobu 
(ako to robí v súčasnosti).

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky zahŕňajú 
hospodárske, environmentálne a sociálne 
rozmery a zabezpečujú aktuálne 
technologické a vedecké informácie 
získané prostredníctvom výskumu 
a inovácií. Začlenia sa do prepojených 
služieb poradcov poľnohospodárskych 
podnikov, výskumníkov, organizácií 
poľnohospodárov a iných zainteresovaných 
strán, ktoré tvoria poľnohospodárske 
vedomostné a inovačné systémy (AKIS)

2. Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky zahŕňajú 
hospodárske, environmentálne a sociálne 
rozmery a zabezpečujú aktuálne 
technologické a vedecké informácie 
získané prostredníctvom výskumu 
a inovácií. Začlenia sa do prepojených 
služieb poradcov poľnohospodárskych 
podnikov, výskumníkov, organizácií 
poľnohospodárov a iných zainteresovaných 
strán, ktoré tvoria poľnohospodárske 
vedomostné a inovačné systémy (AKIS) 
Odborníkom v oblasti rozvojovej 
spolupráce by sa mala umožniť priebežná 
výmena informácií so systémami AKIS s 
cieľom uľahčiť prenos poznatkov a 
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najlepších postupov do rozvojových 
krajín.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 fa) udržateľné poľnohospodárske 
postupy, ktoré pomáhajú udržiavať 
ekosystémy, ktoré posilňujú schopnosť 
prispôsobiť sa zmene klímy a postupne 
zlepšujú kvalitu krajiny a pôdy, v súlade 
s cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 2 
a jeho čiastkovými cieľmi.

Odôvodnenie

Poskytovanie odbornej prípravy poľnohospodárom a prijímateľom prostriedkov z fondov SPP 
na ceste k plneniu čiastkových cieľov cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 2 je v duchu 
záväzku Únie riešiť problematiku zmeny klímy a Agendy 2030.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Poradcovia sú vyškolení na to, aby 
pomáhali pri lepšom pochopení 
globálneho dosahu SPP.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) viazaná podpora príjmu; a) viazaná podpora príjmu v rámci 
rozsahu požiadaviek WTO na odstránenie 
podpory narušujúcej trh;
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytujú podporu na 
dobrovoľné režimy v záujme klímy 
a životného prostredia (ekologické režimy) 
za podmienok stanovených v tomto článku 
a ako bližšie špecifikujú vo svojich 
strategických plánoch SPP.

1. Členské štáty postupne zvyšujú 
podporu na režimy v záujme klímy 
a životného prostredia (ekologické režimy) 
za podmienok stanovených v tomto článku 
a ako bližšie špecifikujú vo svojich 
strategických plánoch SPP.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty pri vypracúvaní 
svojich strategických plánov SPP 
uprednostňujú poľnohospodárske 
systémy, ktoré účinným spôsobom 
prinášajú viaceré výhody pre dosiahnutie 
cieľov stanovených v článku 6 ods. 1, 
napríklad zlepšené obhospodarovanie 
trvalých pasienkov a krajinných prvkov a 
ekologické poľnohospodárstvo.

Odôvodnenie

Je potrebné definovať rozsah opatrení, ktoré sa majú podporovať v rámci ekologických 
režimov. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si postupy, ktoré sú dobre prispôsobené 
ich územiu, ale mali by uprednostniť podporu poľnohospodárskych systémov pozostávajúcich 
z viacerých poľnohospodárskych postupov s cieľom maximalizovať vplyv ekologických 
režimov na klímu a životné prostredie. Podporou existujúcich certifikačných systémov môžu 
členské štáty okrem toho zabezpečiť jednoduchšiu správu ekologických režimov.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak členský štát vo svojom 
strategickom pláne podľa článku 106 
navrhne dobrovoľnú viazanú podporu, 
Komisia zabezpečí, aby:
a) príslušná pomoc rešpektovala 
zásadu „neškodiť“;
b) existovala jasná environmentálna 
alebo spoločenská potreba alebo výhoda 
odôvodnená empiricky 
kvantifikovateľnými a nezávisle 
overiteľnými dôkazmi;
c) sa podpora použila na uspokojenie 
potrieb potravinovej bezpečnosti Únie 
a nevytvárala narušenia na vnútorných 
ani medzinárodných trhoch;
d) poskytovanie viazanej podpory 
príjmu neviedlo k obchodným výsledkom, 
ktoré by mali nepriaznivý vplyv na 
investície do agropotravinárskeho sektora, 
na výrobu a rozvoj spracovania v 
partnerských rozvojových krajinách;
e) sa dobrovoľná viazaná podpora 
neposkytla trhom, ktoré sú zasiahnuté 
krízou v dôsledku nadvýroby alebo 
nadmernej ponuky;

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. V prípade potreby je Komisia 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 138 s cieľom doplniť 
toto nariadenie opatreniami, ktoré prijmú 
členské štáty pri uplatňovaní viazanej 
podpory príjmu v záujme odstránenia 
nepriaznivých účinkov na rozvojové 
krajiny.
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Viazanú podporu príjmu možno poskytnúť 
len tým sektorom a výrobe alebo 
konkrétnym typom poľnohospodárstva 
v rámci daných sektorov a výroby, ak sú 
osobitne významné z hospodárskych, 
spoločenských alebo environmentálnych 
dôvodov: obilniny, olejnaté semená, 
bielkovinové plodiny, strukoviny, ľan, 
konope, ryža, orechy, zemiaky na výrobu 
škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, 
ovčie a kozie mäso, hovädzie a teľacie 
mäso, olivový olej, húsenice priadky 
morušovej, sušené krmivo, chmeľ, cukrová 
repa, cukrová trstina a čakanka, ovocie 
a zelenina, výmladkové plantáže rýchlo 
rastúcich drevín a iné nepotravinové 
plodiny, s výnimkou stromov, používané 
na výrobu výrobkov, ktoré môžu 
potenciálne nahradiť fosílne materiály.

Viazanú podporu príjmu možno poskytnúť 
len tým sektorom a výrobe alebo 
konkrétnym typom poľnohospodárstva v 
rámci daných sektorov a výroby vrátane 
ekologického poľnohospodárstva, ktoré 
presahujú rámec noriem stanovených v 
systéme krížového plnenia, alebo ak sú 
osobitne významné z hospodárskych, 
spoločenských alebo environmentálnych 
dôvodov: obilniny, olejnaté semená, 
bielkovinové plodiny, strukoviny, čisté 
kŕmne strukoviny, ľan, konope, ryža, 
orechy, osivo, ovčie a kozie mäso, olivový 
olej, húsenice priadky morušovej, sušené 
krmivo, chmeľ, čakanka, ovocie a zelenina 
a výmladkové plantáže rýchlo rastúcich 
drevín.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 58 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 58a
Sektor strukovín

Ciele sektora strukovín
Členské štáty sledujú tieto ciele v sektore 
strukovín:
a) týmto režimom sa zvýši udržateľná 
výroba a spotreba strukovín v Únii v 
záujme väčšej sebestačnosti v súlade s 
cieľmi stanovenými v prílohe I;
b) poľné strukoviny podporované 
prostredníctvom finančnej pomoci Únie 
sú aspoň počas troch rokov zahrnuté do 



PE629.646v02-00 44/58 AD\1176613SK.docx

SK

systému striedania plodín alebo sú 
súčasťou zmesí druhov na dočasných 
trávnych porastoch na ornej pôde. Toto 
striedanie plodín je v súlade s režimami 
v záujme klímy a životného prostredia 
(ekologické režimy) v článku 28, v rámci 
ktorých možno odmeniť minimálne 
štvorročné striedanie. V rámci tohto 
režimu tiež možno odmeniť pestovanie 
podplodín alebo medziplodín, ktoré nie je 
odmeňované na základe iných opatrení;
c) dotovať možno aj spásanie 
pasienkov s veľkou druhovou diverzitou 
alebo kosenie lúk s veľkou druhovou 
diverzitou na kŕmenie na trvalých 
pasienkoch, ktoré na pažiti obsahujú 
strukoviny, no pod podmienkou, že 
nedochádza k opätovnej orbe a 
opätovnému osevu;
d) opatrenia uvedené v tomto článku 
sú v súlade so záväzkami a právnymi 
predpismi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, nespôsobujú priamu ani 
nepriamu zmenu využívania pôdy a majú 
skutočne pozitívny vplyv na globálne 
emisie skleníkových plynov podľa modelu 
globálneho riadenia biosféry 
[GLOBIOM];
e) monokultúrne alebo nepretržité 
pestovanie strukovín sa z týchto platieb 
nepodporuje;
f) znižovanie závislosti od 
koncentrovanej kŕmnej zmesi s obsahom 
sóje, najmä dovážanej sóje pochádzajúcej 
z nedávno odlesnenej pôdy či pôdy, ktorá 
sa nedávno začala využívať na iný účel, v 
súlade s cieľom trvalo udržateľného 
rozvoja č. 15, záväzkom EÚ týkajúcim sa 
nulového odlesňovania a existujúcimi 
záväzkami súkromných spoločností 
týkajúcich sa nulového odlesňovania;
g) uzavretie medzier v kolobehu živín 
a ich sprísnenie zodpovedajúce 
miestnemu a regionálnemu 
vodohospodárstvu na úrovni povodia v 
súlade s rámcovou smernicou o vode;
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h) podpora miestnych a regionálnych 
trhov v oblasti potravín a krmív a miestne 
prispôsobených odrôd osív s nízkym 
vstupom.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) Investície do výroby bioenergie, ktoré 
nie sú v súlade s kritériami trvalej 
udržateľnosti stanovenými v smernici o 
energii z obnoviteľných zdrojov vrátane 
obmedzenia určitých druhov surovín.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské poskytujú podporu na 
nástroje na riadenie rizika za podmienok 
stanovených v tomto článku a ako bližšie 
špecifikujú vo svojich strategických 
plánoch SPP.

1. Členské poskytujú podporu na 
nástroje na riadenie rizika za podmienok 
stanovených v tomto článku, bližšie 
špecifikovaných v ich strategických 
plánoch SPP, pričom zohľadňujú 
prípadný nepriaznivý vplyv na investície, 
výrobu a rozvoj spracovateľského 
priemyslu v agropotravinárskom odvetví 
v partnerských rozvojových krajinách.  

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orientačné finančné alokácie na 
intervencie na viazanú podporu príjmu 
uvedené v hlave III kapitole II oddiele 2 
pododdiele 1 sa obmedzujú na maximálne 

Orientačné finančné alokácie na 
intervencie na viazanú podporu príjmu 
uvedené v hlave III kapitole II oddiele 2 
pododdiele 1 sa obmedzujú na maximálne 
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10 % súm stanovených v prílohe VII. 5% súm stanovených v prílohe VII.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na základe informácií, ktoré 
poskytli členské štáty, Komisia vyhodnotí 
prínos politiky z hľadiska cieľov v oblasti 
zmeny klímy pomocou jednoduchej 
a spoločnej metodiky.

1. Na základe informácií, ktoré 
poskytli členské štáty, Komisia vyhodnotí 
prínos politiky z hľadiska cieľov v oblasti 
zmeny klímy pomocou jednoduchej, 
presnej a spoločnej metodiky.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 1 a. Vykonajú sa nezávislé vedecké 
štúdie, aby sa určil prínos rôznych 
činností členských štátov k znižovaniu 
emisií skleníkových plynov alebo k ich 
sekvestrácii.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 1 b. Na základe týchto štúdií Komisia 
navrhne metodiku sledovania, aby sa 
uistila, že:
a) za výdavky na klímu sa počítajú 
len výdavky pridelené na činnosti, ktoré 
výrazne prispievajú k znižovaniu emisií 
skleníkových plynov a sekvestrácii;
b) percentuálny podiel každého 
výdavku, ktorý sa považuje za výdavok na 
klímu, je úmerný skutočne pozitívnemu 
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vplyvu činnosti na znižovanie emisií 
skleníkových plynov alebo sekvestrácie; 
c) výdavky pridelené na činnosti, 
ktoré majú negatívny dosah na emisie 
skleníkových plynov a sekvestráciu, sa na 
základe podobnej metodiky odpočítajú 
z celkových výdavkov na klímu.

Odôvodnenie

Európsky dvor audítorov vo svojej správe o návrhoch Komisie týkajúcich sa SPP označil 
odhadovaný prínos SPP ku klimatickým cieľom na „nerealistický“. Tento prínos sa musí 
rátať podľa jednotlivých intervencií na základe skutočného vplyvu činností vypočítaného 
prostredníctvom recenzovaných vedeckých štúdií.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Orgán členského štátu zodpovedný 
za vypracovanie strategického plánu SPP 
zabezpečí, aby sa príslušné orgány pre 
rozvojovú spoluprácu skutočne 
zúčastňovali na vypracúvaní a 
monitorovaní strategického plánu SPP s 
cieľom jeho zosúladenia s politikou 
členských štátov a Únie v oblasti 
rozvojovej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) hospodárski a sociálni partneri; b) hospodárski, environmentálni 
a sociálni partneri
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Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť, a ak je to 
relevantné, orgány zodpovedné za podporu 
sociálneho začleňovania, základných práv, 
rodovej rovnosti a nediskriminácie.

c) príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
záujmy občianskej spoločnosti, najmä 
MVO, a príslušné orgány zodpovedné za 
podporu sociálneho začleňovania, 
základných práv, rodovej rovnosti 
a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 94 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zapoja partnerov do prípravy 
strategických plánov SPP.

Členské štáty zapoja partnerov do prípravy 
strategických plánov SPP. Členské štáty 
zapoja partnerov do prípravy 
strategických plánov SPP.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade špecifických environmentálnych 
a klimatických cieľov uvedených 
v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f) sa 
v posúdení zohľadnia národné plány 
v oblasti životného prostredia a klímy, 
ktoré vychádzajú z legislatívnych nástrojov 
uvedených v prílohe XI.

V prípade špecifických environmentálnych 
a klimatických cieľov uvedených 
v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f) sa 
v posúdení zohľadnia národné plány 
v oblasti životného prostredia a klímy, 
ktoré vychádzajú z legislatívnych nástrojov 
uvedených v prílohe XI, ciele Parížskej 
dohody a cieľ EÚ na výrazné zníženie 
emisií skleníkových plynov súvisiacich s 
poľnohospodárstvom do roku 2027.

Pozmeňujúci návrh 75
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Návrh nariadenia
Článok 97 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vysvetlenie, ako má 
environmentálna a klimatická štruktúra 
strategického plánu prispieť k dosiahnutiu 
už existujúcich dlhodobých vnútroštátnych 
cieľových hodnôt, ktoré sú stanovené 
v právnych nástrojoch uvedených v prílohe 
XI alebo z nich vychádzajú;

b) vysvetlenie, ako má 
environmentálna a klimatická štruktúra 
strategického plánu prispieť k dosiahnutiu 
už existujúcich dlhodobých vnútroštátnych 
cieľových hodnôt, ktoré sú stanovené 
v právnych nástrojoch uvedených v prílohe 
XI alebo z nich vychádzajú, cieľov 
Parížskej dohody a cieľa EÚ na zníženie 
emisií skleníkových plynov súvisiacich s 
poľnohospodárstvom o 30 % do roku 
2027;

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) opisu toho, ako budú poradenské 
služby, ako sa uvádza v článku 13, 
výskumné siete a siete pre SPP 
spolupracovať v rámci AKIS a ako sa bude 
poskytovať poradenstvo a služby na 
podporu inovácií;

ii) opisu toho, ako budú poradenské 
služby, ako sa uvádza v článku 13, 
výskumné siete a siete pre SPP 
spolupracovať v rámci AKIS, ako sa bude 
poskytovať poradenstvo a služby na 
podporu inovácií a ako sa odborníkom v 
oblasti rozvojovej spolupráce umožní 
priebežná výmena informácií so 
systémami AKIS;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia posúdi navrhované 
strategické plány SPP z hľadiska ich 
úplnosti, konzistentnosti a koherentnosti so 
všeobecnými zásadami práva Únie, s týmto 
nariadením a s ustanoveniami prijatými 
v súlade s ním a s horizontálnym 

2. Komisia posúdi navrhované 
strategické plány SPP z hľadiska ich 
úplnosti, konzistentnosti a koherentnosti 
so všeobecnými zásadami práva Únie 
vrátane článkov 208 ZFEÚ, s týmto 
nariadením a s ustanoveniami prijatými 
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nariadením, ich skutočného prínosu pre 
špecifické ciele stanovené v článku 6 ods. 
1, vplyvu na riadne fungovanie vnútorného 
trhu a narušenie hospodárskej súťaže, ako 
aj úrovne administratívnej záťaže pre 
prijímateľov a verejnú správu. Posúdenie 
sa predovšetkým zameriava na vhodnosť 
stratégie strategického plánu SPP, 
zodpovedajúce špecifické ciele, cieľové 
hodnoty, intervencie a alokáciu 
rozpočtových prostriedkov na splnenie 
špecifických cieľov strategického plánu 
SPP prostredníctvom navrhovaného súboru 
intervencií na základe analýzy SWOT a ex 
ante hodnotenia.

v súlade s ním a s horizontálnym 
nariadením, ich skutočného prínosu 
pre špecifické ciele stanovené v článku 6 
ods. 1, vplyvu na riadne fungovanie 
vnútorného trhu a narušenie hospodárskej 
súťaže, súladu s už zavedenými 
dlhodobými vnútroštátnymi cieľmi , ktoré 
sú stanovené v legislatívnych nástrojoch 
uvedených v prílohe XI alebo z nich 
vyplývajú, úrovne administratívnej záťaže 
pre prijímateľov a verejnú správu, ako aj 
to, ako boli zohľadnené príspevky 
príslušných orgánov a iných 
zainteresovaných strán podľa článku 94. 
Posúdenie sa predovšetkým zameriava na 
vhodnosť stratégie strategického plánu 
SPP, zodpovedajúce špecifické ciele, 
cieľové hodnoty, intervencie a alokáciu 
rozpočtových prostriedkov na splnenie 
špecifických cieľov strategického plánu 
SPP prostredníctvom navrhovaného súboru 
intervencií na základe analýzy SWOT a ex 
ante hodnotenia.

Odôvodnenie

Článok 208 ZFEÚ zaväzuje EÚ zohľadňovať ciele rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní 
politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 111 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

O zložení monitorovacieho výboru 
rozhoduje členský štát, ktorý zabezpečí 
rovnomerné zastúpenie príslušných 
verejných orgánov, sprostredkovateľských 
orgánov a zástupcov partnerov uvedených 
v článku 94 ods. 3.

O zložení monitorovacieho výboru 
rozhoduje členský štát, ktorý zabezpečí 
rovnomerné zastúpenie príslušných 
verejných orgánov, sprostredkovateľských 
orgánov a zástupcov partnerov uvedených 
v článku 94 ods. 3. Článok 94 ods. 2 a 
článok 94 ods. 2a sa náležite zohľadnia.

Pozmeňujúci návrh 79
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Návrh nariadenia
Článok 111– odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) budovanie administratívnych 
kapacít verejných orgánov a prijímateľov, 
tam, kde je to potrebné.

f) budovanie administratívnych 
kapacít verejných orgánov a prijímateľov, 
občianskej spoločnosti a orgánov podľa 
článku 94 tam, kde je to potrebné.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 113 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát najneskôr 12 
mesiacov po tom, čo Komisia schváli 
strategický plán SPP, zriadi národnú sieť 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „národná sieť SPP“) v záujme 
prepájania organizácií a orgánov správy, 
poradcov, výskumných pracovníkov 
a iných inovačných aktérov v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na 
vnútroštátnej úrovni.

1. Každý členský štát najneskôr 12 
mesiacov po tom, čo Komisia schváli 
strategický plán SPP, zriadi národnú sieť 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „národná sieť SPP“) v záujme 
prepájania organizácií a orgánov správy, 
poradcov, výskumných pracovníkov 
a iných inovačných aktérov v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na 
vnútroštátnej úrovni. Zabezpečí sa výmena 
informácií s odborníkmi v oblasti 
rozvojovej spolupráce s cieľom zvýšiť 
informovanosť a uľahčiť prenos 
poznatkov a najlepších postupov.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 115 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 ba) súlad opatrení stanovených 
v pláne s cieľmi rozvojovej politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 119 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaci orgán a monitorovací výbor 
monitorujú vykonávanie strategického 
plánu SPP a pokrok v dosahovaní 
cieľových hodnôt strategického plánu SPP 
na základe ukazovateľov výstupu 
a výsledku.

Riadiaci orgán a monitorovací výbor 
monitorujú vykonávanie strategického 
plánu SPP a pokrok v dosahovaní 
cieľových hodnôt strategického plánu SPP 
na základe ukazovateľov výstupu 
a výsledku. Komisia využitím údajov od 
členských štátov každoročne uverejňuje 
ekologickú stopu agropotravinárskej 
výroby a spotreby v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 119 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 119 a
Monitorovanie súdržnosti politík v záujme 
rozvoja a nezávislý systém na prijímanie 

sťažností
1. Dosiahnutie cieľov stanovených v 
článku 6 ods. 3 sa tiež analyzuje, 
monitoruje a hodnotí na základe 
ukazovateľov cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja týkajúcich sa vplyvu podporovanej 
SPP a podporovaných strategických 
plánov SPP a intervencií na rozvojové 
ciele Únie a rozvojové krajiny.
2. Únia a jej členské štáty rozšíria 
mandát stredísk na monitorovanie trhu 
EÚ a vypracujú metodický rámec na 
monitorovanie vplyvu SPP na rozvojové 
krajiny, najmä v oblastiach, ktoré 
partnerská krajina označila za citlivé, 
a/alebo výrobkov z odvetví, v ktorých sa 
poskytujú viazané platby a v ktorých sú 
zavedené opatrenia krízového riadenia.
3. Posudzovanie vychádza okrem 
iného z údajov predložených vládami, 
organizáciami občianskej spoločnosti a 
inými zainteresovanými stranami v 
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rozvojových krajinách, ktoré sú 
obchodnými partnermi Únie.
4. Komisia postupuje Rade a 
Európskemu parlamentu výročnú správu, 
v ktorej zdôrazňuje výsledky posúdenia, 
získané dôkazy a politickú reakciu Únie.
5. Komisia je oprávnené prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 138, 
ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, s 
pravidlami vymedzujúcimi primerané 
opatrenia na analýzu, monitorovanie a 
posúdenie vplyvu podporovanej SPP a 
podporovaných strategických plánov SPP 
a intervencií na rozvojové ciele Únie a 
rozvojové krajiny, pri zohľadnení 
príslušných medzinárodných iniciatív, 
najmä od osobitného spravodajcu OSN 
pre právo na výživu, FAO a Výboru pre 
potravinovú bezpečnosť.
6. Systém monitorovania SPP je 
doplnený o nezávislý systém v rámci Únie 
na prijímanie sťažností zo strany osôb 
alebo komunít dotknutých SPP. Sťažnosti 
prijíma stály spravodajca Parlamentu pre 
súdržnosť politík v záujme rozvoja a 
úradník pre vypočutie Generálneho 
riaditeľstva Komisie pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. 
Dôkazy môže predkladať sťažovateľ 
alebo tretie strany.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 119 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 119b
Sociálna ochrana

 Dotknutým stranám alebo krajinám sa v 
prípade negatívneho vplyvu SPP na 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť a v 
prípade závažných problémov 
spôsobených drobným poľnohospodárom 
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poskytne sociálna ochrana.

Odôvodnenie

Vplyv rozličných nástrojov SPP na rozvoj poľnohospodárstva v rozvojových krajinách závisí 
od faktorov, ako sú ceny na svetových trhoch, obchodné režimy, výrobné kapacity a politické 
rozhodnutia v partnerských krajinách. Preto je potrebné vykonávať pravidelné hodnotenie, 
aby sa získali dôkazy z partnerských krajín a zohľadnil medzinárodný vývoj v tejto oblasti. 
Sociálna ochranná doložka môže vychádzať z precedensu článku 25 ods. 2 písm. b) dohody 
o hospodárskej spolupráci medzi EÚ a Cariforum, v ktorom sa uvádza, že ochranné opatrenie 
možno uplatniť, ak sa produkt dováža na územie druhej strany v takom veľkom množstve a za 
takých podmienok, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť narušenie v sektore hospodárstva, 
najmä pokiaľ toto narušenie spôsobuje závažné sociálne problémy.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 15. februára 2023 a do 
15. februára každého nasledujúceho roka 
až do roku 2030 vrátane členské štáty 
predložia Komisii výročnú správu 
o výkonnosti, ktorá opisuje vykonávanie 
jednotlivých strategických plánov SPP 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku. 
Správa predložená v roku 2023 sa vzťahuje 
na rozpočtové roky 2021 a 2022. V prípade 
priamych platieb, ako sa uvádza v hlave III 
kapitole II, sa správa sa vzťahuje iba na 
rozpočtový rok 2022.

1. Do 15. februára 2023 a do 
15. februára každého nasledujúceho roka 
až do roku 2030 vrátane členské štáty 
predložia Komisii výročnú správu 
o výkonnosti, ktorá opisuje vykonávanie 
jednotlivých strategických plánov SPP 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku so 
zreteľom na ich interné a externé účinky. 
Správa predložená v roku 2023 sa vzťahuje 
na rozpočtové roky 2021 a 2022. V prípade 
priamych platieb, ako sa uvádza v hlave III 
kapitole II, sa správa sa vzťahuje iba na 
rozpočtový rok 2022.

Odôvodnenie

Článok 208 ZFEÚ zaväzuje EÚ zohľadňovať ciele rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní 
politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 138 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 a 141 sa 
Komisii udeľuje na obdobie siedmich 
rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Komisia najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
sedemročného obdobia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 
32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104, 119a 
a 141 sa Komisii udeľuje na obdobie 
siedmich rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Komisia 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto sedemročného obdobia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania právomoci. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 138 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada 
môžu delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 104 a 141 kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je 
v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Európsky parlament alebo Rada 
môžu delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a a 141 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 138 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článkov 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 
41, 50, 78, 81, 104 a 141 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článkov 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 
37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a a 141 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
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