
PA\738884SK.doc PE412.009v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

2008/2026(BUD)

26.8.2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009
(2008/2026(BUD))

Oddiel III – Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kyösti Virrankoski



PE412.009v01-00 2/3 PA\738884SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\738884SK.doc 3/3 PE412.009v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že zďaleka najväčšia časť celkovej rezervy v PNR dosahujúcej 2 638 
miliónov EUR, t. j. suma 2 027 miliónov EUR, pochádza z rezervy na výdavky súvisiace 
s trhom a z priamych platieb v rámci okruhu 2 (prvý pilier SPP);

2. vyjadruje znepokojenie nad rozdielom v úrovni záväzkov a platieb pre oblasť rozvoja 
vidieka, ktorý predstavoval 25 % v roku 2007, 30 % v roku 2008 a 30 % podľa návrhu na 
rok 2009; žiada preto Komisiu, aby poskytla predbežný odhad uvoľnených záväzkov na 
rok 2009 a na celé finančné obdobie 2007 – 2013 a odhadla problémy, ktoré sa môžu 
vyskytnúť pri kompenzácii vzniknutých, stále nevyrovnaných nadmerne vysokých 
záväzkov (v súčasnosti je RAL v oblasti rozvoja vidieka na úrovni takmer 9 miliárd EUR) 
na konci finančného obdobia 2007 – 2013, keďže maximálna úroveň platieb podľa prílohy 
I uvedenej medziinštitucionálnej dohody klesá z 1,06 % HND v roku 2007 na 0,94 % 
HND v roku 2013;

3. vyzýva preto Komisiu, aby zaručila pohotové riadenie a rýchlejší a účinnejší 
harmonogram modifikácie a aktualizácie programov rozvoja vidieka v nadväznosti na 
možné úpravy nariadenia predpokladané v rámci preskúmania stavu SPP;

4. pripomína, že prvoradým cieľom SPP je zaručiť stabilizáciu trhu, bezpečnosť dodávok 
a primerané ceny pre spotrebiteľov, a preto vyzýva Radu a Komisiu, aby v rámci rozpočtu 
na rok 2009 stanovili potrebné prostriedky s cieľom reagovať na nové potreby 
vyplývajúce zo súčasnej potravinovej krízy, najmä zlepšenie prístupu k potravinám pre 
najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva, ktoré sú touto krízou postihnuté najviac;

5. poukazuje na to, že hroziaca ďalšia modulácia plánovaná na základe preskúmania stavu 
spoločnej SPP, ktorá presúva prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho záručného 
fondu (EPZF) do EPFRV, by zvýšila sumu potrebnú na národné spolufinancovanie; 
vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala prípadné plánovanie týchto prostriedkov 
v členských štátoch, zdôrazňuje, že zvýšené prostriedky z EÚ zamedzujú 
spolufinancovaniu členskými štátmi, a varuje, že by to nemalo viesť k zníženiu 
spolufinancovania jestvujúcich operačných programov;

6. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby zvýšili rozpočtové prostriedky pre mladých 
poľnohospodárov, keďže táto skupina čelí závažným novým výzvam (ako je boj proti 
zmene klímy a zachovanie potravinovej výroby v únii) a už roky sa zmenšuje, a to 
napríklad tým, že poskytnú viac prostriedkov na vzdelávanie, siete odbornej prípravy 
a výmenné programy pre mladých poľnohospodárov, alebo tým, že posilnia politické 
nástroje pre mladých poľnohospodárov v rámci programu pre rozvoj vidieka.
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