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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Záväzok EÚ, pokiaľ ide o súdržnosť politík v záujme rozvoja, je zakotvený v článku 208 
Lisabonskej zmluvy: EÚ sa zaviazala, že bude zohľadňovať rozvojové ciele vo všetkých 
politikách, ktoré by mohli mať vplyv na rozvojové krajiny, a že zamedzí rozporom medzi 
týmito politikami. K prioritným oblastiam rozvojovej spolupráce EÚ patria potravinová 
bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo. V príslušnom politickom rámci EÚ1 (2010) sa 
zdôrazňuje dôležitosť súdržnosti politík v záujme rozvoja z hľadiska celosvetovej 
potravinovej bezpečnosti a osobitne sa poukazuje na spoločnú poľnohospodársku politiku 
(SPP) EÚ. 

Odvtedy, ako sa postupne zrušili vývozné dotácie, došlo síce k zníženiu nesúdržnosti SPP 
s rozvojovými cieľmi, problémy s nesúdržnosťou však pretrvávajú i naďalej. Negatívne 
účinky na rozvoj môžu byť spôsobené subvenciami v rámci SPP a opatreniami na podporu 
trhu, ktoré vedú k zvýšenému vývozu alebo dovozu určitého tovaru do rozvojových krajín, 
resp. z nich, a nepriaznivými dôsledkami poľnohospodárskej výroby náročnej na zdroje pre 
klímu. 

Týmto „horizontálnym nariadením“, ktoré meníme, sa stanovuje úprava pravidiel 
financovania, riadenia a monitorovania pre rôzne opatrenia SPP. Tieto „intervencie“ sú 
financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktoré sa často označujú za dva 
„piliere“ SPP. Po roku 2021 bude mať SPP nový model vykonávania, ktorým členské štáty 
získajú väčšiu zodpovednosť pri určovaní národných priorít. Tento nový model je spojený s 
prechodom od dodržiavania k vykonávaniu, pričom dôležitý prvok SPP predstavuje 
podmienenosť. 

Spravodajkyňa víta posun smerom k novému prístupu SPP založenému na výsledkoch, ktorý 
môže byť prospešný z hľadiska súdržnosti s politikami v oblasti rozvojovej spolupráce, klímy 
a životného prostredia, hoci – keďže členské štáty si samy stanovia ciele v národných plánoch 
– existuje značný priestor na zníženie ambícií a tzv. preteky ku dnu. Z analýzy tohto 
legislatívneho návrhu z hľadiska súdržnosti politík v záujme rozvoja vyplýva, že súdržnosť 
politík v záujme rozvoja nie je v pravidlách financovania, riadenia a monitorovania 
dostatočne zohľadnená. 

Spravodajkyňa preto navrhuje zmeniť nariadenie s cieľom zaviesť silnejší záväzok v 
súvislosti so súdržnosťou politík v záujme rozvoja a zabezpečiť primerané konzultácie so 
zainteresovanými stranami v rôznych fázach plánovania, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia SPP, okrem iného: 

- silnejší záväzok a objasnenie povinností EÚ, ako aj členských štátov dodržiavať záväzok 
vyplývajúci zo ZFEÚ a týkajúci sa súdržnosti politík v záujme rozvoja, Agendy 2030 a 
Parížskej dohody; 

- systematické monitorovanie ukazovateľov súdržnosti politík v záujme rozvoja, cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja a cieľov v oblasti klímy, ako aj globálnej stopy SPP; rozšírenie 

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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existujúceho monitorovacieho mechanizmu pre poľnohospodárske trhy na sledovanie 
vonkajších obchodných tokov citlivých výrobkov do rozvojových partnerských krajín a z 
nich; 

- konzultácie so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane partnerov a odborníkov v 
oblasti rozvoja pred vymedzením strategických plánov SPP členských štátov. 

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 na jej článok 43 
ods. 2,

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

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom Budúcnosť 
potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. 
novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná 
poľnohospodárska politika (ďalej len 
„SPP“) by mala ešte intenzívnejšie 
reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a 
to zvyšovaním zamestnanosti, 
posilňovaním rastu a investícií, bojom proti 
zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj 
uplatňovaním výsledkov výskumu a 
inovácie získaných v laboratóriách v praxi, 
teda na poliach a trhoch. SPP by mala 

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť 
potravinárstva a poľnohospodárstva 
z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že 
spoločná poľnohospodárska politika (ďalej 
len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie 
reagovať na budúce výzvy a príležitosti, 
a to zvyšovaním zamestnanosti, 
posilňovaním rastu a investícií vo 
vidieckych oblastiach, podporou 
sociálneho začlenenia, znižovaním 
rozdielov v rozvoji medzi oblasťami, 
bojom proti zmene klímy a adaptáciou 
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okrem toho riešiť obavy občanov týkajúce 
sa o udržateľnej poľnohospodárskej 
produkcie.

na ňu, uplatňovaním výsledkov výskumu 
a inovácie získaných v laboratóriách 
v praxi, teda na poliach a trhoch. 
V oznámení sa tiež zdôrazňuje globálny 
rozmer SPP a uvádza sa záväzok Únie 
zlepšiť súdržnosť politík v záujme trvalo 
udržateľného rozvoja (PCSD). SPP by sa 
okrem toho mala zreformovať s cieľom 
riešiť obavy občanov týkajúce sa 
udržateľnej poľnohospodárskej produkcie 
a jej vplyvu na tretie krajiny, najmä 
rozvojové krajiny, pričom by zabezpečila, 
aby malo obyvateľstvo k dispozícii 
výživné, bezpečné a zdravé potraviny, a s 
cieľom podporovať udržateľný rozvoj a 
účinné hospodárenie s prírodnými 
zdrojmi, ako sú voda, pôda a vzduch a 
zabezpečiť ochranu biodiverzity a 
zachovať biotopy a krajinu v súlade s 
medzinárodnými záväzkami a záväzkami 
Únie vrátane programu trvalo 
udržateľného rozvoja do roku 2030 a 
Parížskej dohody o zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Model vykonávania SPP zameraný 
na súlad s predpismi by sa mal upraviť tak, 
aby bol orientovaný viac na výsledky a 
výkonnosť. Preto by Únia mala stanoviť 
základné politické ciele, druhy intervencií 
a základné požiadavky Únie, pričom by 
členské štáty mali niesť väčšiu 
zodpovednosť za splnenie uvedených 
cieľov, ako aj za následky ich nesplnenia. 
V dôsledku toho existuje potreba 
zabezpečiť vyššiu mieru subsidiarity v 
záujme lepšieho zohľadnenia miestnych 
podmienok a potrieb. Podľa nového 
modelu vykonávania by preto členské štáty 
mali byť zodpovedné za prípravu svojich 
intervencií v rámci SPP v súlade so 

(3) Model vykonávania SPP zameraný 
na súlad s predpismi by sa mal upraviť tak, 
aby sa viac sústredil na trvalo udržateľné 
poľnohospodárstvo. Preto by Únia mala 
stanoviť základné politické ciele, druhy 
intervencií a základné požiadavky Únie, 
a to aj v súvislosti so súdržnosťou politík 
v záujme rozvoja (PCD), pričom by 
členské štáty mali niesť väčšiu 
zodpovednosť za splnenie uvedených 
cieľov, ako aj za následky ich nesplnenia. 
V dôsledku toho existuje potreba 
zabezpečiť vyššiu mieru subsidiarity v 
záujme lepšieho zohľadnenia miestnych 
podmienok a potrieb. Podľa nového 
modelu vykonávania by preto členské štáty 
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základnými požiadavkami Únie s cieľom 
maximalizovať ich prínos k plneniu cieľov 
SPP a navrhnúť a zaviesť rámec súladu a 
kontroly pre prijímateľov.

mali byť zodpovedné za prípravu svojich 
intervencií v rámci SPP v súlade so svojimi 
osobitnými potrebami a základnými 
požiadavkami Únie s cieľom 
maximalizovať ich prínos k plneniu cieľov 
SPP a navrhnúť a zaviesť rámec súladu 
a kontroly pre prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 (8a) Vykonávanie SPP by malo byť v 
súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce, ako 
sa uvádza v článku 208 zmluvy, okrem 
iného vrátane Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj. V súlade s touto 
súdržnosťou politík by opatrenia prijaté 
podľa tohto nariadenia nemali ohrozovať 
kapacitu potravinárskej výroby ani 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
rozvojových krajín, obzvlášť najmenej 
rozvinutých krajín, ani dosiahnutie 
záväzkov Únie v oblasti zmiernenia zmeny 
klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody o 
zmene klímy.

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ zohľadňovať rozvojové ciele. Hlavnými 
cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ sú uľahčenie poľnohospodárskeho rozvoja rozvojových 
krajín a posilnenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti. SPP má externé vplyvy a dosah 
najmä na obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. Zásada súdržnosti politík v záujme 
rozvoja si vyžaduje, aby sa monitorovali prípadné dôsledky pre miestne poľnohospodárske 
trhy a miestnych výrobcov v rozvojových krajinách a aby sa im podľa možnosti zamedzilo.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Nevyhnutným predpokladom v 
rámci nového modelu vykonávania je 
zapojenie platobných agentúr 
akreditovaných členskými štátmi v záujme 
primeraného uistenia, že vďaka 
intervenciám financovaným z rozpočtu 
Únie sa podarí dosiahnuť ciele a cieľové 
hodnoty stanovené v príslušných 
strategických plánoch SPP. Preto by sa v 
tomto nariadení malo výslovne stanoviť, že 
z rozpočtu Únie sa môžu refundovať iba 
výdavky vynaložené akreditovanými 
platobnými agentúrami. Okrem toho by 
Úniou financované výdavky na intervencie 
uvedené v nariadení o strategických 
plánoch SPP mali mať zodpovedajúce 
výstupy a mali by byť vyhovovať 
základným požiadavkám Únie a riadiacim 
systémom.

(11) Nevyhnutným predpokladom v 
rámci nového modelu vykonávania je 
zapojenie platobných agentúr 
akreditovaných členskými štátmi v záujme 
primeraného uistenia, že vďaka 
intervenciám financovaným z rozpočtu 
Únie sa podarí dosiahnuť ciele a cieľové 
hodnoty stanovené v príslušných 
strategických plánoch SPP. Preto by sa v 
tomto nariadení malo výslovne stanoviť, že 
z rozpočtu Únie sa môžu refundovať iba 
výdavky vynaložené akreditovanými 
platobnými agentúrami. Okrem toho by 
Úniou financované výdavky na intervencie 
uvedené v nariadení o strategických 
plánoch SPP mali mať zodpovedajúce 
výstupy a mali by byť vyhovovať 
základným požiadavkám Únie a riadiacim 
systémom. Takisto by mala slúžiť na 
dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja. Podľa zásad riadneho 
finančného hospodárenia a optimálneho 
využívania finančných zdrojov Únie by sa 
plánovanie a prideľovanie finančných 
prostriedkov Únie a vnútroštátnych 
finančných prostriedkov malo 
konzultovať so širokou škálou 
zainteresovaných strán. Takéto 
konzultácie by mali organizovať členské 
štáty, skôr než vymedzia svoje strategické 
plány SPP, ako aj Komisia pred tým, ako 
validuje vnútroštátne stratégie. Pokiaľ ide 
o otázky týkajúce sa súdržnosti politík v 
záujme rozvoja a vplyv SPP na 
obyvateľstvo rozvojových krajín, 
predovšetkým najmenej rozvinutých 
krajín, treba zapojiť partnerov v oblasti 
rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) S cieľom poskytnúť Komisii 
prostriedky na plnenie jej povinností 
v záujme zabezpečenia súdržnosti politík v 
záujme rozvoja v rámci vykonávania SPP, 
ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) .../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
by malo dôjsť k zvýšeniu monitorovacích 
kapacít, ktoré uľahčia monitorovanie 
vonkajších vplyvov SPP, a to najmä 
v súvislosti s rozvojovými krajinami.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Vzhľadom na nový model 
vykonávania SPP, ktorý je zameraný na 
dosahovanie výsledkov, je potrebné merať 
výstupy a vplyvy týkajúce sa všetkých 
cieľov SPP stanovených v článkoch 5 a 6 
(EÚ) .../... [nariadenie o strategických 
plánoch SPP] s cieľom preukázať 
efektívne využívanie finančných 
prostriedkov z SPP.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25b) Podľa zásady rozpočtovej 
efektívnosti by sa verejné finančné 
prostriedky nemali vynakladať v rámci 
SPP, ktorá vytvára ďalšie náklady na 
environmentálnu pomoc, rozvojovú 
pomoc alebo pomoc v oblasti verejného 
zdravia. Takéto škodlivé činnosti by sa 
nemali financovať prostriedkami z SPP. 
Pri preukazovaní efektívnosti výdavkov 
SPP a výdavkov Únie by preto koncepcia 
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rizík pre finančné záujmy rozpočtu Únie 
mala zahŕňať riziká pre životné 
prostredie, verejné zdravie a súdržnosť 
politík v záujme rozvoja. Zároveň slúži na 
zabezpečenie súdržnosti priorít a cieľov 
SPP s inými politikami Únie. 
Minimalizácia dodatočných nákladov 
v iných oblastiach by mala zabezpečiť 
efektívnosť verejných výdavkov.

Odôvodnenie

Náklady, ktoré vznikajú v dôsledku vplyvov súvisiacich so životným prostredím, verejným 
zdravím, sociálnymi štruktúrami alebo rozvojom, sú externalizované do iných oblastí 
verejných výdavkov, vrátane výdavkov Únie. To znamená, že pokiaľ dôjde k neefektívnosti 
výdavkov, zaplatíme niekoľkonásobne viac – napríklad prostredníctvom financovania, ktoré 
vedie k nadmernej produkcii, potom v podobe výdavkov na riešenie krízových situácií 
a nakoniec vo forme výdavkov určených na rozvojovú pomoc. Prípadne v podobe 
financovania poľnohospodárskych postupov, ktoré znečisťujú životné prostredie, potom znovu 
prostredníctvom výdavkov na jeho vyčistenie alebo obnovu ekosystémov, alebo opäť 
za čistenie pitnej vody.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Pokiaľ ide o viacročné 
monitorovanie výkonnosti, Komisia by 
mala takisto disponovať právomocou 
pozastaviť platby. Preto v prípade 
oneskoreného alebo nedostatočného 
pokroku pri dosahovaní stanovených 
cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v 
národnom strategickom pláne SPP, by 
Komisia mala byť splnomocnená formou 
vykonávacieho aktu požiadať dotknutý 
členský štát o prijatie potrebných 
nápravných opatrení v súlade s akčným 
plánom, ktorý sa má zaviesť na základe 
konzultácie s Komisiou a ktorý má 
obsahovať jasné ukazovatele pokroku. Ak 
sa danému členskému štátu nepodarí 
predložiť alebo realizovať predmetný 

(30) Pokiaľ ide o viacročné 
monitorovanie výkonnosti, Komisia by 
mala takisto disponovať právomocou 
pozastaviť platby. Preto v prípade 
oneskoreného alebo nedostatočného 
pokroku pri dosahovaní stanovených 
cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v 
národnom strategickom pláne SPP, by 
Komisia mala byť splnomocnená formou 
vykonávacieho aktu požiadať dotknutý 
členský štát o prijatie potrebných 
nápravných opatrení v súlade s akčným 
plánom, ktorý sa má zaviesť na základe 
konzultácie s Komisiou a ktorý má 
obsahovať jasné ukazovatele pokroku. 
Akčný plán by sa mal vypracovať so 
zapojením partnerov uvedených 
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akčný plán alebo ak tento akčný plán na 
nápravu situácie zjavne nepostačuje, 
Komisia by mala mať právomoc pozastaviť 
mesačné alebo priebežné platby, a to 
formou vykonávacieho aktu.

v článku 94. Ak sa danému členskému 
štátu nepodarí predložiť alebo realizovať 
predmetný akčný plán alebo ak tento akčný 
plán na nápravu situácie zjavne 
nepostačuje, Komisia by mala mať 
právomoc pozastaviť mesačné alebo 
priebežné platby, a to formou 
vykonávacieho aktu. Osobitná pozornosť 
by sa mala venovať dodržiavaniu práva 
Únie v oblasti životného prostredia, ako aj 
záväzkov Únie a členských štátov podľa 
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a 
povinností podľa zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Obdobne ako v prípade nariadenia 
(EÚ) č. 1306/2013 by Komisia mala 
disponovať právomocou pozastaviť platby, 
ak sa v riadiacich systémoch vyskytujú 
závažne nedostatky vrátane nesplnenia 
základných požiadaviek Únie a 
nespoľahlivosti vykazovaných informácií. 
V záujme zefektívnenia predmetného 
mechanizmu je však potrebné preskúmať 
podmienky pozastavenia platieb. O 
finančných dôsledkoch takýchto 
pozastavení by sa malo rozhodnúť v rámci 
ad hoc postupu posudzovania súladu.

(31) Obdobne ako v prípade nariadenia 
(EÚ) č. 1306/2013 by Komisia mala 
disponovať právomocou pozastaviť platby, 
ak sa v riadiacich systémoch vyskytujú 
závažne nedostatky vrátane nesplnenia 
základných požiadaviek Únie a 
nespoľahlivosti vykazovaných informácií. 
Nesúlad medzi vykonávaním SPP a inými 
politikami Únie, okrem iného záväzkami 
týkajúcimi sa cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja, klímy, životného prostredia a 
ľudských práv, by sa mal považovať za 
závažný nedostatok riadiacich systémov 
členských štátov. V záujme zefektívnenia 
predmetného mechanizmu je však potrebné 
preskúmať podmienky pozastavenia 
platieb. O finančných dôsledkoch takýchto 
pozastavení by sa malo rozhodnúť v rámci 
ad hoc postupu posudzovania súladu.

Odôvodnenie

Vzhľadom na potrebu súdržnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky s rozvojovou politikou 
EÚ, ako uvádza oznámenie Komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva 
(COM(2017) 713 final), ako aj Rada a členské štáty v Novom európskom konsenze o rozvoji z 
roku 2017; nesúlad medzi vykonávaním SPP a širšími vonkajšími cieľmi Únie podlieha 
sankciám, ak je výsledkom úmyselného konania.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) V súlade s článkom 317 zmluvy je 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zodpovedná za plnenie rozpočtu Únie. 
Komisia by teda mala byť splnomocnená 
rozhodovať prostredníctvom vykonávacích 
aktov o tom, či sú výdavky vynaložené 
členskými štátmi v súlade s právnymi 
predpismi Únie. Členské štáty by mali mať 
právo zdôvodniť svoje rozhodnutia 
o vykonaní platieb a možnosť 
využiť zmierovací postup v prípade 
absencie spoločnej dohody medzi nimi 
a Komisiou. S cieľom poskytnúť členským 
štátom právnu a finančnú istotu, pokiaľ ide 
o výdavky uskutočnené v minulosti, je 
potrebné stanoviť premlčaciu lehotu, počas 
ktorej môže Komisia rozhodnúť o tom, aké 
finančné dôsledky by mali vyplývať z 
nedodržania predpisov.

(41) V súlade s článkom 317 zmluvy je 
Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
zodpovedná za plnenie rozpočtu Únie. 
Komisia by teda mala byť splnomocnená 
rozhodovať prostredníctvom vykonávacích 
aktov o tom, či sú výdavky vynaložené 
členskými štátmi v súlade s právnymi 
predpismi, prioritami a medzinárodnými 
dohodami Únie, okrem iného Agendou 
2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskou 
dohodou o zmene klímy. Spomedzi týchto 
cieľov treba osobitnú pozornosť venovať 
zásade súdržnosti politík v záujme rozvoja, 
ako aj cieľom politík Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia stanoveným v 
článku 191 zmluvy. Poľnohospodárska 
politika a jej financovanie by nemali 
brániť fungovaniu iných politík Únie. 
Členské štáty by mali mať právo zdôvodniť 
svoje rozhodnutia o vykonaní platieb 
a možnosť využiť zmierovací postup 
v prípade absencie spoločnej dohody medzi 
nimi a Komisiou. S cieľom poskytnúť 
členským štátom právnu a finančnú istotu, 
pokiaľ ide o výdavky uskutočnené 
v minulosti, je potrebné stanoviť 
premlčaciu lehotu, počas ktorej môže 
Komisia rozhodnúť o tom, aké finančné 
dôsledky by mali vyplývať z nedodržania 
predpisov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na potrebu súdržnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky s rozvojovou politikou 
EÚ, ako uvádza oznámenie Komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva 
(COM(2017) 713 final), ako aj Rada a členské štáty v Novom európskom konsenze o rozvoji z 
roku 2017; nesúlad medzi vykonávaním SPP a širšími vonkajšími cieľmi Únie podlieha 
sankciám, ak je výsledkom úmyselného konania.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) V oznámení Komisie venovanom 
budúcnosti potravín a poľnohospodárstva 
sa uvádza, že stratégia budúcej SPP sa 
bude orientovať na podporu 
environmentálnej starostlivosti a opatrení v 
oblasti klímy, ako aj na dosahovanie 
environmentálnych a klimatických cieľov 
Únie. Preto z hľadiska environmentálnych 
a klimatických cieľov na úrovni členských 
štátov, ako aj na úrovni EÚ narastá potreba 
vzájomnej výmeny údajov medzi 
systémom identifikácie 
poľnohospodárskych pozemkov a 
integrovaným administratívnym a 
kontrolným systémom. Malo by sa preto 
zaviesť ustanovenie týkajúce sa výmeny 
údajov zbieraných prostredníctvom 
integrovaného systému, ktoré sú relevantné 
z hľadiska životného prostredia a klímy, 
medzi verejnými orgánmi členských štátov 
a inštitúciami a orgánmi Únie. S cieľom 
zvýšiť efektívnosť využívania údajov, 
ktoré majú k dispozícii rôzne verejné 
orgány na účely tvorby európskych 
štatistík, by sa mala zároveň stanoviť 
povinnosť, aby sa údaje z integrovaného 
systému sprístupňovali na štatistické účely 
orgánom, ktoré sú súčasťou Európskeho 
štatistického systému.

(49) V oznámení Komisie venovanom 
budúcnosti potravín a poľnohospodárstva 
sa uvádza, že stratégia budúcej SPP sa 
bude orientovať na podporu 
environmentálnej starostlivosti a opatrení v 
oblasti klímy, ako aj na dosahovanie 
environmentálnych a klimatických cieľov 
Únie. V oznámení sa zdôrazňuje aj 
globálny rozmer SPP a uvádza sa záväzok 
štátov Únie posilniť súdržnosť politík v 
záujme udržateľného rozvoja. Preto 
z hľadiska environmentálnych 
a klimatických cieľov a súdržnosti politík 
v záujme rozvoja a na dosiahnutie cieľov 
udržateľného rozvoja, ako aj z hľadiska 
súdržnosti s inými vnútornými 
a vonkajšími politikami Únie na úrovni 
členských štátov, ako aj na úrovni EÚ 
narastá potreba vzájomnej výmeny údajov 
na vnútroštátnej a únijnej úrovni medzi 
systémom identifikácie 
poľnohospodárskych pozemkov 
a integrovaným administratívnym 
a kontrolným systémom. Malo by sa preto 
zaviesť ustanovenie týkajúce sa výmeny 
údajov zbieraných prostredníctvom 
integrovaného systému, ktoré sú relevantné 
z hľadiska týchto cieľov, medzi verejnými 
orgánmi členských štátov a inštitúciami 
a orgánmi Únie. S cieľom zvýšiť 
efektívnosť využívania údajov, ktoré majú 
k dispozícii rôzne verejné orgány na účely 
tvorby európskych štatistík, by sa mala 
zároveň stanoviť povinnosť, aby sa údaje 
z integrovaného systému sprístupňovali na 
štatistické účely orgánom, ktoré sú 
súčasťou Európskeho štatistického 
systému.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 (49a) Pri plánovaní a vykonávaní politík 
a nástrojov SPP členskými štátmi, najmä 
pokiaľ ide o zavedenie dobrovoľnej 
viazanej podpory a poľnohospodárskej 
rezervy pri riešení krízových situácií na 
trhu, je potrebné dodržiavať aj ďalšie 
strategické smerovanie s cieľom 
zabezpečiť súlad obchodných výsledkov 
agropotravinárskeho odvetvia v súvislosti 
s SPP s rozvojovou politikou Únie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) So zreteľom na medzinárodnú 
štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi 
výrobkami a v záujme riadneho fungovania 
vnútorného trhu je nevyhnutné organizovať 
spoluprácu medzi členskými štátmi. 
Takisto je potrebné vytvoriť na úrovni 
Únie centralizovaný dokumentačný systém 
zameraný na podniky so sídlom v tretích 
krajinách, ktoré prijímajú platby alebo ich 
vykonávajú.

(53) So zreteľom na medzinárodnú 
štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi 
výrobkami a v záujme riadneho fungovania 
vnútorného trhu a dodržiavania záväzkov v 
oblasti súdržnosti politík v záujme rozvoja 
je nevyhnutné organizovať spoluprácu 
medzi členskými štátmi a medzi členskými 
štátmi a tretími krajinami. Takisto je 
potrebné vytvoriť na úrovni Únie 
centralizovaný dokumentačný systém 
zameraný na podniky so sídlom v tretích 
krajinách, ktoré prijímajú platby alebo ich 
vykonávajú. Tento systém by mal pomôcť 
identifikovať nesúlad medzi vykonávaním 
SPP a cieľmi vonkajších politík Únie. 
Dokumentačný systém by mal zdôrazniť 
prínos uvedených podnikov v tretích 
krajinách k Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj alebo ich vplyv na ňu. Táto 
dokumentácia by tiež mala podčiarknuť 
prínos SPP, najmä pokiaľ ide o jej 
vonkajší rozmer, k rozvojovým cieľom 
Únie, ako je stanovené v článku 208 
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zmluvy.

Odôvodnenie

V duchu riadnej a efektívnej spolupráce s tretími krajinami Komisia posilní svoj dialóg s 
partnerskými krajinami o akomkoľvek aspekte, ktorý má vplyv na proces ich rozvoja, či už 
priamo spadajúci do rámca politiky Únie alebo nie. Príspevky partnerov Únie sa zameriavajú 
na identifikáciu a nápravu nesúdržnosti politík EÚ a zhromažďovanie a výmena údajov tento 
proces uľahčujú.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Dôležitým prvkom SPP je 
kondicionalita, a to najmä v súvislosti s jej 
prvkami súvisiacimi so životným 
prostredím a klímou, ale aj s otázkami 
týkajúcimi sa verejného zdravia a zvierat. 
Z toho vyplýva, že by sa mali 
uskutočňovať kontroly a v prípade potreby 
aj uplatňovať sankcie s cieľom zabezpečiť 
účinnosť systému kondicionality. V záujme 
rovnakých podmienok medzi prijímateľmi 
v rôznych členských štátoch by sa mali na 
úrovni Únie zaviesť určité všeobecné 
pravidlá týkajúce sa kontroly 
kondicionality a ukladania sankcií.

(55) Dôležitým prvkom SPP na 
zabezpečenie toho, aby platby dosiahli 
vysokú mieru udržateľnosti, napr. pokiaľ 
ide o používanie pesticídov, a aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky pre 
poľnohospodárov v rámci členských 
štátov a medzi nimi, je kondicionalita, a to 
najmä v súvislosti s jej prvkami 
súvisiacimi so životným prostredím 
a klímou, ale aj s verejným zdravím 
a dobrými životnými podmienkami zvierat. 
Z toho vyplýva, že by sa mali 
uskutočňovať kontroly a v prípade potreby 
aj uplatňovať sankcie s cieľom zabezpečiť 
účinnosť systému kondicionality. V záujme 
rovnakých podmienok medzi prijímateľmi 
v rôznych členských štátoch by sa mali 
na úrovni Únie zaviesť určité všeobecné 
pravidlá týkajúce sa kondicionality, ako aj 
kontroly a ukladania sankcií v prípade ich 
porušenia.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) V tejto súvislosti by sa mala 
náležite uznať úloha, ktorú zohráva 
občianska spoločnosť vrátane médií a 
mimovládnych organizácií, ako aj ich 
príspevok k posilňovaniu kontrolného 
rámca správnych orgánov proti podvodom 
a proti akémukoľvek zneužívaniu 
verejných finančných prostriedkov.

(67) V tejto súvislosti by sa mala 
náležite uznať úloha, ktorú zohráva 
občianska spoločnosť vrátane médií a 
mimovládnych organizácií, ako aj ich 
príspevok k posilňovaniu kontrolného 
rámca správnych orgánov proti podvodom 
a proti akémukoľvek zneužívaniu 
verejných finančných prostriedkov. 
Uvedené zainteresované strany treba 
okrem toho nabádať, aby upozornili a 
odkázali úradníka Komisie pre vypočutie 
ustanoveného nariadením (EÚ) .../...  
[nariadenie o strategických plánoch SPP] 
na nesúlad medzi vykonávaním SPP a 
súčasnými politikami Únie, najmä s 
ohľadom na politiky Únie v oblasti 
životného prostredia a rozvoja.

Odôvodnenie

EÚ sa zaviazala uznať a posilniť zásadu účasti neštátnych subjektov s cieľom splniť rozvojové 
ciele partnerov z tretích krajín prostredníctvom Konsenzu EÚ o rozvoji z roku 2005, ktorý bol 
opätovne potvrdený v podobe Nového konsenzu pre rozvoj z roku 2017. V pozmeňujúcich 
návrhoch k nariadeniu o strategických plánoch bola ustanovená funkcia úradníka Komisie 
pre vypočutie.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(82) Vykonávacie právomoci Komisie 
by mali zahŕňať aj: pravidlá zamerané na 
jednotné uplatňovanie povinností 
členských štátov súvisiacich s ochranou 
finančných záujmov Únie a potrebné 
pravidlá zamerané na jednotné 
uplatňovanie kontrol v Únii.

(82) Vykonávacie právomoci Komisie 
by mali zahŕňať aj: pravidlá zamerané na 
jednotné uplatňovanie povinností 
členských štátov súvisiacich s ochranou 
finančných záujmov Únie, ktoré by mali 
zahŕňať zásadu rozpočtovej efektívnosti 
prostredníctvom toho, že sa nepovolí 
vykonávanie platieb SPP, ktoré vytvárajú 
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dodatočné náklady pre rozpočet Únie, 
a potrebné pravidlá zamerané na jednotné 
uplatňovanie kontrol v Únii. Komisia by 
preto mala vymedziť pravidlá, ktoré 
zabezpečia súlad medzi vykonávaním SPP 
zo strany členských štátov a ostatnými 
politikami Únie, pričom sa osobitná 
pozornosť venuje environmentálnym 
požiadavkám stanoveným v článkoch 11 
a 191 zmluvy, ako aj povinnostiam 
z hľadiska súdržnosti politík v záujme 
rozvoja, ktoré sú stanovené v článku 208 
zmluvy.

Odôvodnenie

Náklady, ktoré vznikajú v dôsledku vplyvov súvisiacich so životným prostredím, verejným 
zdravím, sociálnymi štruktúrami alebo rozvojom, sú externalizované do iných oblastí 
verejných výdavkov, vrátane výdavkov Únie. To znamená, že pokiaľ dôjde k neefektívnosti 
výdavkov, zaplatíme niekoľkonásobne viac – napríklad prostredníctvom financovania, ktoré 
vedie k nadmernej produkcii, potom v podobe výdavkov na riešenie krízových situácií 
a nakoniec vo forme výdavkov určených na rozvojovú pomoc. Prípadne v podobe 
financovania poľnohospodárskych postupov, ktoré znečisťujú životné prostredie, potom znovu 
prostredníctvom výdavkov na jeho vyčistenie alebo obnovu ekosystémov, alebo opäť 
za čistenie pitnej vody.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opatrenia potrebné na analýzu, 
riadenie, monitorovanie, výmenu 
informácií a vykonávanie SPP, ako aj 
opatrenia týkajúce sa zavedenia systémov 
kontroly a technickej a administratívnej 
pomoci;

a) opatrenia potrebné na analýzu, 
riadenie, monitorovanie, výmenu 
informácií a vykonávanie SPP a Agendy 
2030 pre udržateľný rozvoj a Parížsku 
dohodu o zmene klímy, ako aj opatrenia 
týkajúce sa zavedenia systémov kontroly a 
technickej a administratívnej pomoci;

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ zohľadňovať rozvojové ciele. Posilnenie 
celosvetovej potravinovej bezpečnosti a napomáhanie rozvoja solídnych poľnohospodárskych 
systémov v rozvojových krajinách sú hlavnými rozvojovými cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ 
a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.  Regulácia poľnohospodárskeho odvetvia na vnútornom 
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trhu má priamy vplyv na zdravie týchto systémov v rozvojovom svete.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) opatrenia, ktoré Komisia prijala s 
pomocou aplikácií diaľkového snímania 
využívaných na monitorovanie 
poľnohospodárskych zdrojov v súlade s 
článkom 23;

c) opatrenia, ktoré Komisia prijala 
pomocou aplikácií diaľkového snímania 
využívaných na monitorovanie 
poľnohospodárskych zdrojov a účasť 
členských štátov na poľnohospodárskych 
postupoch v zhode s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj a Parížskou dohodou o 
zmene klímy v súlade s článkom 23;

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ zohľadňovať rozvojové ciele. Posilnenie 
celosvetovej potravinovej bezpečnosti a napomáhanie rozvoja solídnych poľnohospodárskych 
systémov v rozvojových krajinách sú hlavnými rozvojovými cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ 
a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.  Regulácia poľnohospodárskeho odvetvia na vnútornom 
trhu má priamy vplyv na zdravie týchto systémov v rozvojovom svete. 

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) štúdie týkajúce sa SPP a hodnotenia 
opatrení financovaných z fondov vrátane 
vylepšenia metód hodnotenia a výmeny 
informácií o postupoch v rámci SPP, ako aj 
štúdie realizované v spolupráci s 
Európskou investičnou bankou (EIB);

f) štúdie týkajúce sa SPP a hodnotenia 
opatrení financovaných z fondov vrátane 
vylepšenia metód hodnotenia a výmeny 
informácií o postupoch v rámci SPP, ako aj 
štúdie realizované v spolupráci 
s Európskou investičnou bankou (EIB) 
vrátane príslušných subjektov uvedených 
v článku 94 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
konkrétne miestnych, vnútroštátnych a 
medzinárodných zainteresovaných strán, 
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akademických expertov a MVO; 

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) príspevok na opatrenia, ktoré sa 
týkajú šírenia informácií, zvyšovania 
informovanosti, podpory spolupráce a 
výmeny skúseností na úrovni Únie, a ktoré 
sa prijali v rámci intervencií v záujme 
rozvoja vidieka, a to vrátane vytvárania 
kontaktov medzi zainteresovanými 
stranami;

h) príspevok na opatrenia, ktoré sa 
týkajú šírenia informácií, zvyšovania 
informovanosti, a to i pokiaľ ide o 
globálne dôsledky SPP, podpory 
spolupráce a výmeny skúseností na 
miestnej, regionálnej, národnej a 
medzinárodnej úrovni a úrovni Únie a 
ktoré sa prijali v rámci intervencií v záujme 
rozvoja vidieka, a to vrátane vytvárania 
kontaktov medzi zainteresovanými 
stranami;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – bod j a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) vplyv SPP na tretie krajiny, 
predovšetkým na rozvojové krajiny.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) podporovať a zabezpečovať 
harmonizované uplatňovanie pravidiel 
Únie.

d) podporovať a zabezpečovať 
harmonizované uplatňovanie pravidiel 
Únie, ako aj pravidiel, ktoré má 
uplatňovať Únia a ktoré vyplývajú 
z príslušných medzinárodných zmlúv.
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenia poľnohospodárskych trhov 
Únie v globálnom kontexte;

a) spravodlivého a udržateľného 
riadenia poľnohospodárskych trhov Únie v 
globálnom kontexte, a to aj tým, že sa 
vytvoria a rozšíria mechanizmy 
monitorovania trhu na regionálnej a 
celosvetovej úrovni, s ohľadom na 
rozvojové ciele;

Odôvodnenie

Monitorovanie je potrebné na porozumenie externým vplyvom na vnútorné politiky EÚ v 
rozvojovom svete, a teda na dosiahnutie súdržnosti politík v záujme rozvoja.   Podobne, ako je 
stanovené v článku 191 ZFEÚ, by SPP a jej financovanie nemali brániť dosiahnutiu cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja alebo cieľov stanovených v Parížskej dohode.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečenia agroekonomického a 
agroenvironmentálno-klimatického 
monitorovania využívania 
poľnohospodárskej pôdy a zmien 
využívania poľnohospodárskej pôdy, a to 
vrátane agrolesníctva, ako aj 
monitorovania stavu plodín s cieľom 
umožniť vykonávanie odhadov, a to najmä 
v súvislosti s výnosmi a 
poľnohospodárskou produkciou a 
poľnohospodárskymi vplyvmi spojenými s 
výnimočnými okolnosťami;

b) zabezpečenia agroekonomického a 
agroenvironmentálno-klimatického 
monitorovania využívania 
poľnohospodárskej pôdy a zmien 
využívania poľnohospodárskej pôdy, a to 
vrátane agrolesníctva, ako aj 
monitorovania stavu plodín s cieľom 
umožniť vykonávanie odhadov, a to najmä 
v súvislosti s výnosmi a 
poľnohospodárskou produkciou a 
poľnohospodárskymi vplyvmi spojenými s 
výnimočnými okolnosťami, ako aj s 
pokrokom, pokiaľ ide o vykonávanie 
poľnohospodárskych postupov, ktoré 
pomáhajú dosiahnuť ciele a úlohy v 
oblasti klímy stanovené v Agende 2030 
pre udržateľný rozvoj a Parížskej dohode 
o zmene klímy;
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Odôvodnenie

Monitorovanie je potrebné na porozumenie externým vplyvom vnútorných politík EÚ na 
rozvojový svet. Podobne, ako je stanovené v článku 191 ZFEÚ, ciele politiky Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia, SPP a jej financovanie nebránia dosiahnutiu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja alebo cieľov uvedených v Parížskej dohode. 

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zvyšovania transparentnosti 
svetových trhov;

d) zvyšovania transparentnosti 
svetových trhov vrátane zabezpečenia 
súdržnosti politík v záujme rozvoja;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 7 písm. c) Komisia 
financuje opatrenia týkajúce sa zberu alebo 
nákupu údajov potrebných na vykonávanie 
a monitorovanie SPP vrátane satelitných, 
geopriestorových a meteorologických 
údajov, vytvorenia infraštruktúry 
priestorových údajov a príslušnej webovej 
stránky, vykonávania špecifických štúdií 
týkajúcich sa klimatických podmienok, 
diaľkového snímania používaného pri 
monitorovaní zmeny využívania 
poľnohospodárskej pôdy a zdravia pôdy, 
ako aj aktualizácie agrometeorologických a 
ekonometrických modelov. V prípade 
potreby sa uvedené opatrenia uskutočnia v 
spolupráci s EEA, JRC, národnými 
laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi 
alebo s účasťou súkromného sektora.

V súlade s článkom 7 písm. c) Komisia 
financuje opatrenia týkajúce sa zberu alebo 
nákupu údajov potrebných na vykonávanie 
a monitorovanie SPP a jej účinkov, a to 
vnútri, ako aj mimo Únie, vrátane 
satelitných, geopriestorových a 
meteorologických údajov, vytvorenia 
infraštruktúry priestorových údajov a 
príslušnej webovej stránky, vykonávania 
špecifických štúdií týkajúcich sa 
klimatických podmienok, diaľkového 
snímania používaného pri monitorovaní 
zmeny využívania poľnohospodárskej 
pôdy a zdravia pôdy, ako aj aktualizácie 
agrometeorologických a ekonometrických 
údajov a modelov. V prípade potreby sa 
uvedené opatrenia uskutočnia v spolupráci 
s EEA, JRC, národnými laboratóriami a 
vnútroštátnymi orgánmi alebo s účasťou 
občianskej spoločnosti a súkromného 
sektora. To zahŕňa spoločný prístup a 
prispievanie k medzinárodným iniciatívam 
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a zdrojom údajov vrátane dohovoru 
UNFCCC, ako aj údajom o klíme a 
životnom prostredí alebo údajom a/alebo 
informáciám, ktoré prispievajú k 
transparentnosti na svetových trhoch 
alebo sledovaniu dosahovania cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 23a
Monitorovanie súdržnosti politík v záujme 

rozvoja
1. V súlade s článkom 208 zmluvy 
vplyv SPP na potravinové systémy a 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
v rozvojových krajinách podlieha 
pravidelným a nezávislým hodnoteniam. 
Toto monitorovanie venuje osobitnú 
pozornosť vplyvu obchodných tokov 
agropotravinárskych výrobkov medzi 
Úniou a rozvojovými krajinami na: 
a)  výrobu, spracovanie a distribúciu 
potravín v najmenej rozvinutých 
krajinách;
b)  miestnych malých 
poľnohospodárov a poľnohospodárky;
c) výrobky, ktoré rozvojové krajiny 
označili za citlivé;
d)  výrobky z odvetví, ktorým boli 
udelené viazané platby SPP a v ktorých 
boli zavedené opatrenia krízového 
riadenia SPP.
2. Hodnotenie preskúma údaje 
získané zo stredísk pre monitorovanie trhu 
Únie, prípadových štúdií, správ o cieľoch 
udržateľného rozvoja, ako aj dôkazov 
predložených partnerskými krajinami 
a inými príslušnými zainteresovanými 
stranami, ako sú organizácie občianskej 
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spoločnosti. Na tento účel sa odvetvový 
a geografický rozsah pôsobnosti stredísk 
pre monitorovanie trhu Únie rozšíri 
o výrobky, ktoré partnerské krajiny 
považujú za citlivé, a o pokrytie najmenej 
rozvinutých krajín. Komisia prijme 
delegované akty v súlade s článkom 100 s 
cieľom doplniť toto nariadenie 
vymedzením pôsobnosti a postupu 
hodnotenia.
3. Pokiaľ sa pri monitorovaní údajov 
preukáže riziko nežiaducich účinkov na 
agropotravinársku výrobu a spracovanie 
alebo potravinovú bezpečnosť rozvojovej 
krajiny, Komisia vydá včasné varovanie, 
ktorým podnieti konzultáciu medzi Úniou 
a dotknutými spoločenstvami 
poľnohospodárov a vládami partnerských 
krajín s cieľom dohodnúť sa na 
opatreniach. Dotknuté strany budú mať 
k dispozícii sociálne záruky.
4. V prípade, že nedôjde k žiadnemu 
včasnému varovaniu, ale dôjde 
k nežiaducim účinkom, dotknutá strana 
môže podať sťažnosť. Sťažnosti prijme 
stály spravodajca Európskeho parlamentu 
pre súdržnosť politík v záujme rozvoja 
a budú sa nimi zaoberať úradníci pre 
vypočutie v Komisii. Dôkazy môžu 
predložiť dotknuté skupiny a iné 
zainteresované strany.
5. Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú správu o 
výsledkoch hodnotenia, získaných 
údajoch a adaptácii politiky EÚ.

Odôvodnenie

Cieľom tohto postupu je vytvoriť mechanizmus, ktorý monitoruje súdržnosť politík v záujme 
rozvoja a súčasne umožňuje Komisii prijímať signály o potenciálne postihnutých trhoch 
a spoločenstvách. Rozširuje tak úlohu existujúcich stredísk pre monitorovanie trhu. V rámci 
Európskej komisie už existuje úradník pre vypočutie, pričom by táto funkcia sa mohla zaviesť 
aj v delegáciách EÚ s obchodnými a poľnohospodárskymi právomocami.

Pozmeňujúci návrh 29
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Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidlá týkajúce sa financovania 
podľa článku 7 písm. b) a c);

a) pravidlá týkajúce sa financovania 
podľa článku 7 písm. b), c) a k);

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno c – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) nespôsobujú škodu zo sociálneho 
ani environmentálneho hľadiska a sú 
v súlade s cieľmi politiky EÚ 
a medzinárodnými záväzkami 
a povinnosťami uvedenými v článkoch 5 a 
6 (EÚ) .../... [nariadenie o strategických 
plánoch SPP].

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná 
akčný plán uvedený v odseku 1, alebo ak je 
predmetný akčný plán zjavne nedostatočný 
na nápravu situácie, Komisia môže prijať 
vykonávacie akty, ktorými pozastaví 
mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 
alebo priebežné platby uvedené v 
článku 30.

Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná 
akčný plán uvedený v odseku 1, alebo ak je 
predmetný akčný plán zjavne nedostatočný 
na nápravu situácie alebo nie je v súlade 
s medzinárodnými dohodami Únie či 
PCD, Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými pozastaví mesačné platby 
uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné 
platby uvedené v článku 30.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cieľom poskytovania informácií 
financovaného podľa článku 7 písm. e) je 
najmä pomôcť vysvetliť, vykonávať a 
rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť 
verejnosti o obsahu a cieľoch tejto 
politiky, prostredníctvom informačných 
kampaní obnoviť dôveru spotrebiteľov v 
období po krízach, informovať 
poľnohospodárov a ostatné strany 
pôsobiace vo vidieckych oblastiach, 
podporovať európsky model 
poľnohospodárstva, ako aj pomôcť 
občanom, aby mu porozumeli.

Informácie financované podľa článku 7 
písm. e) je najmä pomôcť vysvetliť, 
vykonávať a rozvíjať SPP a zvýšiť 
informovanosť verejnosti o jej obsahu 
vrátane zmierňovania zmeny klímy, 
ochrany životného prostredia, dobrých 
životných podmienok zvierat, zachovania 
sociálnych štruktúr vo vidieckych 
oblastiach, ako aj o globálnom rozmere 
tejto politiky, pričom treba prevziať 
zodpovednosť za dosah SPP, najmä na 
rozvojové krajiny, a informovať občanov, 
v období po krízach, informovať 
poľnohospodárov a ostatné strany 
pôsobiace vo vidieckych oblastiach, 
podporovať udržateľný únijný model 
poľnohospodárstva, ako aj pomôcť 
občanom, aby mu porozumeli.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Systém zavedený členskými štátmi v 
súlade s článkom 57 ods. 2 zahŕňa 
systematické kontroly, ktorá sa okrem 
iného zameriavajú na oblasti s najväčším 
rizikom výskytu chýb.

Systém zavedený členskými štátmi 
v súlade s článkom 57 ods. 2 zahŕňa 
systematické kontroly, ktoré sa okrem 
iného zameriavajú na oblasti s najväčším 
rizikom výskytu chýb a kde povaha týchto 
rizík predstavuje najvyšší stupeň 
poškodenia životného prostredia, klímy 
a verejného zdravia alebo zdravia zvierat.

Odôvodnenie

Uvedený návrh aktualizuje pojem rizika pre nový model vykonávania. Zásada rizika 
pre finančné prostriedky, ktorá sa doteraz dodržiavala, by sa mala chápať aj ako efektívne 
využívanie verejných finančných prostriedkov EÚ a členských štátov: znamená to, že v súlade 
so zásadou rozpočtovej efektívnosti by SPP nemala umožniť výdavky z verejných finančných 
prostriedkov, z ktorých vyplývajú dodatočné náklady, pretože takéto externalizované náklady 
budú v konečnom dôsledku hradené verejnými finančnými prostriedkami.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kontroly nesmú byť vykonávané na úrovni 
EIB ani iných medzinárodných finančných 
inštitúcií, v ktorých je členský štát 
akcionárom.

Kontroly nesmú byť vykonávané 
členskými štátmi na úrovni EIB ani iných 
medzinárodných finančných inštitúcií, v 
ktorých je členský štát akcionárom. Tieto 
systematické kontroly súladu a súdržnosti 
sa vykonávajú na úrovni Únie alebo inej 
primeranej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
súbory údajov, ktoré sú pre Komisiu 
dôležité na analýzu, monitorovanie 
a hodnotenie vplyvu SPP, strategických 
plánov SPP a podporovaných intervencií 
týkajúcich sa rozvojových cieľov Únie a 
rozvojových krajín a ktoré boli zbierané 
prostredníctvom integrovaného systému, 
bezplatne poskytovali Komisii a v prípade 
potreby vnútroštátnym orgánom 
členských štátov, ktoré sú zodpovedné za 
vypracovanie strategických plánov SPP, 
ako aj vnútroštátnym riadiacim orgánom 
pre strategické plány SPP.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 76 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 76 a
Dôkazy o zodpovedných investíciách 
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a osvedčených postupoch
Podniky, ktoré majú záujem o to, aby ich 
investície a osvedčené postupy, ktoré by 
mohli vyvážiť negatívne účinky, boli 
zohľadnené v rámci hodnotenia podľa 
článku 7 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
predložia potrebné dôkazy Komisii.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
 Článok 78 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zašlú Komisii 
zoznam podnikov so sídlom v tretej 
krajine, v prípade ktorých bola alebo mala 
byť vykonaná alebo prijatá platba 
predmetnej sumy v danom členskom štáte.

2. Členské štáty zašlú Komisii 
zoznam podnikov so sídlom v tretej 
krajine, v prípade ktorých bola alebo mala 
byť vykonaná alebo prijatá platba 
predmetnej sumy v danom členskom štáte. 
V prípade potreby Komisia pozve 
odborníkov z tretích krajín vrátane 
rozvojových krajín s cieľom získať 
posúdenie externých vplyvov vykonávania 
SPP na úrovni členských štátov.

Odôvodnenie

V duchu riadnej a efektívnej spolupráce s tretími krajinami by Komisia mala posilniť svoj 
dialóg s partnerskými krajinami o akomkoľvek aspekte, ktorý má vplyv na ich proces rozvoja. 
Príspevky partnerov Únie sa zameriavajú na identifikáciu a nápravu nesúdržnosti politík EÚ, 
najmä medzi vonkajšími aspektmi vnútorných politík a samotnými vonkajšími politikami. 

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) predkladanie dôkazov uvedených 
v článku 76a, pokiaľ ide o zodpovedné 
investície a osvedčené postupy;
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