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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Osobitný výbor pre politické výzvy 
a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vzhľadom na významnú úlohu poľnohospodárstva ako strategického sektora a pri 
vytváraní skutočnej pridanej hodnoty v Európskej únii považuje súčasnú diskusiu o novej 
spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP, ktorá je jedinou politikou EÚ uplatňovanou 
na úrovni celého Spoločenstva) za zásadnú na to, aby si EÚ mohla zachovať svoju 
výrobnú kapacitu v súvislosti so zmenou klímy a so zvýšeným tlakom na prírodné zdroje, 
a zaručiť tak potravinovú bezpečnosť na európskej i svetovej úrovni;

2. pripomína, že SPP plní okrem svojich základných cieľov aj rôzne úlohy pri poskytovaní 
verejných statkov, ako je ochrana životného prostredia, výroba vysokokvalitných 
potravín, zachovanie biologickej rozmanitosti a prísne normy pre životné podmienky 
zvierat, ako aj pri vytváraní a zachovávaní rozmanitosti a kvality vzácneho krajinného 
prostredia v EÚ, a to najmä v znevýhodnených oblastiach a horských regiónoch, kde 
poľnohospodárstvo predstavuje jedinú hospodársku činnosť, ktorú možno vykonávať; 
poukazuje na to, že SPP tiež zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní európskych cieľov 
v oblasti energií a prostredníctvom vhodného financovania vidieckych spoločenstiev 
zohráva kľúčovú úlohu pri predchádzaní územnej nerovnováhe a v boji proti opúšťaniu 
pôdy obyvateľstvom, vyľudňovaniu vidieckych oblastí a starnutiu vidieckeho 
obyvateľstva v EÚ, pričom predstavuje nevyhnutný predpoklad na zaistenie udržateľného 
rozvoja v mnohých regiónoch EÚ;

3. upozorňuje na význam inovácií a udržateľnosti v rámci európskeho poľnohospodárstva 
a na ich dôležitý prínos pre dosahovanie cieľov Európskej únie; požaduje väčšiu 
súdržnosť politík a lepšie využívanie existujúcich nástrojov politiky súdržnosti a politiky 
v oblasti výskumu s cieľom zvýšiť investície do poľnohospodárskeho výskumu;

4. pripomína, že iniciatíva JEREMIE je veľmi úspešná a jej prostredníctvom sa malým 
a stredným podnikom poskytlo viac než šesť miliárd eur, a navrhuje, aby sa v ďalšom 
programovom období vytvoril podobný finančný mechanizmus pre programy rozvoja 
vidieka, ktorý by sa mohol nazývať JERICHO (Joint European Rural Investment 
CHOice);

5. poukazuje na to, že EÚ potrebuje aj po roku 2013 výkonné poľnohospodárstvo; podporuje 
myšlienku, že potravinová sebestačnosť je aj naďalej jedným zo základných cieľov EÚ;

6. pripomína, že Európska únia aj celý svet budú musieť v ďalších desaťročiach čeliť novým 
problémom, ako je potravinová bezpečnosť a nedostatok vody a energií; domnieva sa, že 
poľnohospodárstvo by mohlo pomôcť pri zmierňovaní možných negatívnych následkov 
týchto problémov;

7. konštatuje, že ide o prvú reformu SPP v rámci Európskej únie pozostávajúcej z 27
členských štátov a že na zabezpečenie európskej a svetovej potravinovej bezpečnosti je 
dôležité podporovať zachovanie všetkých druhov poľnohospodárstva tým, že sa umožní 
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ich vykonávanie a že sa zohľadnia odlišné stupne rozvoja v rôznych európskych krajinách 
a územiach, a zároveň zamedziť snahám o presun právomocí spoločnej politiky späť 
medzi právomoci jednotlivých štátov; zdôrazňuje, že nová SPP musí zabezpečiť rozumné 
rozdelenie zdrojov medzi členské štáty;

8. zdôrazňuje potrebu priamych platieb (1. pilier) na zabezpečenie celoplošného 
poľnohospodárstva v Európe a primeranej obživy pre poľnohospodárov, ako aj programov 
na podporu rozvoja vidieka (2. pilier), najmä so zreteľom na poľnohospodárstvo;
presadzuje zníženie administratívnych výdavkov (najmä v rámci krížového plnenia) 
a zjednodušenie postupov, aby sa poľnohospodári mohli sústrediť na svoje hlavné úlohy 
a maximalizovať bezpečnosť plánovania;

9. konštatuje, že podiel SPP na celkovom rozpočte EÚ sa neustále znižuje, a to približne zo 
75 % v roku 1985 na odhadovaných 39,3 % do roku 2013, čo predstavuje menej ako 
0,45 % celkového HDP Európskej únie, hoci poľnohospodárska politika zásadným 
spôsobom prispieva k potravinovej bezpečnosti 500 miliónov Európanov, poskytuje 13,6 
milióna pracovných miest, je základom pre 5 miliónov pracovných miest 
v agropotravinárskom priemysle EÚ a priamo chráni a udržiava 47 % celkového územia 
Európskej únie; 

10. domnieva sa, že vzhľadom na to, že poľnohospodárska politika je zameraná na splnenie 
širokého spektra cieľov v rámci stratégie Európa 2020, ako aj v iných oblastiach, 
a vzhľadom na potrebu rozšíriť ich s cieľom zohľadniť spektrum nových výziev 
vyžadujúcich si opatrenia na európskej úrovni a zabezpečiť skutočnú pridanú hodnotu 
musí byť podiel rozpočtových prostriedkov vyčlenených na poľnohospodársku politiku 
EÚ aspoň rovnaký ako jej súčasný rozpočet;

11. pripomína, že nedávna hospodárska kríza mala na poľnohospodárstvo značne negatívne 
následky;

12. pripomína, že európski výrobcovia musia dodržiavať prísne normy EÚ, najmä pokiaľ ide 
o kvalitu výrobkov, bezpečnosť potravín, životné prostredie, právne predpisy v sociálnej 
oblasti a dobré životné podmienky zvierat; domnieva sa, že v prípade nedostatku 
primeraných rozpočtových prostriedkov na fungovanie SPP nebudú môcť európski 
výrobcovia tieto normy dodržiavať;

13. upozorňuje na to, že EÚ stále zaznamenáva zvyšovanie obchodného deficitu v prípade 
poľnohospodárskych produktov a že v priebehu posledných 10 rokov stratila významný 
podiel na trhu; pripomína, že európske hospodárstvo čelí vysokej miere závislosti od 
dovozu v oblastiach, ako je oblasť surovín bohatých na rastlinné bielkoviny;

14. domnieva sa, že trvanie viacročného finančného rámca musí byť zvolené takým 
spôsobom, aby sa umožnilo primerané a účinné plnenie rozpočtu schopné dosiahnuť ciele 
silnej Európy; domnieva sa tiež, že vzhľadom na nové výzvy, ktorým SPP už v súčasnosti 
čelí, je potrebný vysoký stupeň flexibility;

15. domnieva sa, že vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti môžu byť krátke programové 
obdobia nevhodné z hľadiska výdavkov, ako aj z hľadiska plnenia cieľov, a preto navrhuje 
obdobie trvajúce najmenej sedem rokov, aby sa neopakovali nedávne problémy a chyby, 
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tak, že sa poskytne stabilný rámec na podporu investícií do poľnohospodárstva;

16. žiada, aby boli viacročný finančný rámec a súčasná štruktúra rozpočtu, ako aj súčasná 
dvojpilierová štruktúra rozpočtu pre oblasť poľnohospodárstva zachované s cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka patrili do jedného okruhu;

17. odporúča, aby v budúcnosti úroveň spolufinancovania z prostriedkov EÚ v zásade 
odrážala európsku pridanú hodnotu jednotlivých investícií v rámci programov rozvoja 
vidieka.
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