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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že naše prírodné dedičstvo je hlavným ekologickým statkom, ktorý má 
zásadný význam pre blahobyt ľudstva; zastáva názor, že všetky členské štáty EÚ by mali 
spolupracovať a koordinovať svoje úsilie na zabezpečenie účinnejšieho využívania 
prírodných zdrojov a predchádzanie čistým stratám z hľadiska biodiverzity 
a ekosystémových služieb tak vo vidieckych, ako aj mestských oblastiach; 

2. víta novú stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity, ale nepodporuje návrh Komisie vytvoriť 
dodatočnú zložku „ekologizačných“ platieb, s ktorou počíta návrh reformy SPP do roku 
2020; domnieva sa, že návrhy Komisie zvýšia administratívne náklady a budú v rozpore 
s cieľom zjednodušenia SPP;

3. domnieva sa, že skôr, ako začneme ešte viac ekologizovať SPP, mali by sme preskúmať 
vplyv takýchto opatrení na konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ na svetovom 
trhu;

4. berie na vedomie odporúčania Komisie k reforme SPP vrátane jasne formulovaných 
opatrení v rámci prvého a druhého piliera zameraných na zachovanie a zlepšenie 
biodiverzity; v tejto súvislosti zdôrazňuje osobitnú úlohu poľnohospodárstva, ktoré už 
výrazne prispelo k zachovaniu rozmanitosti druhov a biotopov a rozhodujúcou mierou 
prispeje aj k úspechu európskej stratégie v oblasti biodiverzity založenej na osvedčených 
poľnohospodárskych postupoch vrátane udržateľného využívania vodných zdrojov;

5. zdôrazňuje, že v záujme posúdenia účinnosti použitých nástrojov je potrebné prejsť od 
prístupu založeného na prostriedkoch k prístupu založenému na výsledkoch;

6. je presvedčený, že tzv. ekologizácia SPP by sa mala realizovať efektívne a nebyrokraticky 
a nemala by viesť k diskriminácii existujúcich agroenvironmentálnych opatrení; so 
zreteľom na nevyhnutné zníženie administratívneho zaťaženia okrem iného požaduje, aby 
sa všetky platby v rámci SPP aj po roku 2014 naďalej riadili pevnými pravidlami 
krížového plnenia, ktoré by mali byť transparentné a mali by sa čo najjednoduchšie 
uplatňovať a monitorovať;

7. domnieva sa, že dodatočný environmentálny vplyv na úrovni EÚ možno v rámci SPP 
dosiahnuť v prvom rade účinnejším uplatňovaním pravidiel krížového plnenia (vrátane 
uplatňovania noriem dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok vo 
všetkých členských štátoch a zosúladenia spôsobu vykonávania smerníc), realizáciou 
agroenvironmentálnych programov a podporou lokalít sústavy Natura 2000 v rámci lepšie 
financovaného druhého piliera SPP;

8. znovu pripomína kľúčovú úlohu SPP pri zaručení bezpečných dodávok kvalitných a 
dostupných potravín pre spotrebiteľov; v tejto súvislosti poukazuje na to, že návrh 
Komisie na povinné plošné vyčlenenie 7 % poľnohospodárskej pôdy na oblasti 
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s environmentálnym zameraním sa pokladá za nevhodný a neuskutočniteľný, najmä ak by 
tieto oblasti už neboli k dispozícii na produkciu potravín v úrodných regiónoch;

9. znovu opakuje význam zachovania silného a hospodársky konkurencieschopného 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v záujme ochrany európskej krajiny a 
biodiverzity; zdôrazňuje, že ak sa poľnohospodárska pôda nedostatočne využíva alebo 
nechá ležať úhorom, môže to mať katastrofálne následky pre prírodné prostredie; v tejto 
súvislosti požaduje, aby sa rozpočtové prostriedky vyčlenené na SPP po roku 2013
zachovali prinajmenšom na súčasnej úrovni v záujme zabezpečenia životaschopnosti 
vidieckych oblastí a pokračovania poľnohospodárskych postupov v Európe;

10. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s novou reformou SPP zvýšila úsilie o podporu 
poľnohospodárskych odvetví, ktoré preukázateľne prispievajú k ochrane biodiverzity, 
predovšetkým včelárstva; poukazuje na skutočnosť, že voľne žijúci a zdomácnený hmyz, 
napríklad včely, zaisťuje 80 % opeľovania kvitnúcich rastlín a že úbytok, ktorý tomuto 
hmyzu hrozí, predstavuje obrovský problém pre našu spoločnosť, v ktorej 
poľnohospodárska výroba, a teda aj potraviny, z veľkej časti závisí od opelenia kvitnúcich 
rastlín; zdôrazňuje preto, že v rámci opatrení, ktoré treba prijať na ochranu biodiverzity, 
by sa mala venovať osobitná pozornosť chovu včiel;

11. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že viac ako polovicu územia Európy spravujú 
poľnohospodári, je SPP absolútne rozhodujúcim nástrojom pre biodiverzitu, pretože 
európski poľnohospodári významne prispievajú k plneniu európskych cieľov v oblasti 
biodiverzity a klímy; podporuje prijatie balíka realizovateľných postupov na úrovni 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré budú zamerané na preorientovanie SPP na 
kompenzáciu za poskytovanie verejných statkov;

12. domnieva sa, že trh v súčasnosti nezohľadňuje hospodársku hodnotu ekosystémových 
služieb a neodmeňuje tých, ktorí riadne spravujú pôdu, aby mohli uvedené služby 
poskytovať; považuje preto za nevyhnutné platiť za verejné statky poskytované 
poľnohospodárskym odvetvím, aby sa zabezpečilo zachovanie a zlepšenie biodiverzity; v 
tejto súvislosti sa domnieva, že prioritu by mali mať inovatívne riešenia a projekty 
spolupráce; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali projekty, do ktorých sa ako 
partneri zapoja poľnohospodári;

13. poukazuje na to, že v rámci SPP sa už realizujú mnohé opatrenia, ktoré pomáhajú 
zlepšovať ochranu životného prostredia a chrániť prírodné zdroje a ktoré riešia problémy 
súvisiace so zmenou klímy, ochranou biodiverzity a ubúdaním vodných zdrojov a 
úrodnosti pôdy; zdôrazňuje, že pôda zohráva pri plnení cieľa EÚ v oblasti biodiverzity 
životne dôležitú úlohu; domnieva sa, že SPP by mala prostredníctvom dodatočných 
priamych platieb na základe plošnej výmery financovaných z prostriedkov EÚ odmeňovať 
poľnohospodárov, ktorí poskytujú dodatočné ekosystémové služby, aj za kroky na 
podporu biodiverzity uskutočňované nad rámec povinností vyplývajúcich z dobrého 
agroenvironmentálneho krížového plnenia; 

14. zastáva názor, že opatrenia na rozvoj vidieka musia naďalej reagovať na problémy 
týkajúce sa zmeny klímy, ochrany biodiverzity, potravinovej bezpečnosti a udržateľného 
riadenia prírodných zdrojov a podporovať vyváženú územnú súdržnosť a zamestnanosť; 
požaduje preto posilnenie druhého piliera a zásadné zlepšenie, pokiaľ ide o jeho 
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environmentálne zameranie a účinnosť jeho agroenvironmentálnych opatrení, a to aj 
prostredníctvom minimálnych povinných poľnohospodárskych výdavkov na 
agroenvironmentálne opatrenia;

15. zdôrazňuje, že len funkčné, udržateľné a produktívne poľnohospodárstvo na širokom 
základe dokáže poskytovať dodatočné služby vyžadované spoločnosťou v podobe 
verejných statkov; prikláňa sa preto k vyváženému prístupu, ktorý integruje zavedenie 
dodatočných opatrení na ochranu životného prostredia a kľúčovú úlohu SPP pri 
zabezpečení efektívnej výroby;

16. zdôrazňuje potrebu účinnejšej spolupráce na európskej úrovni v oblasti vedeckého 
a aplikovaného výskumu, pokiaľ ide o rozmanitosť živočíšnych a rastlinných genetických 
zdrojov s cieľom zabezpečiť ich zachovanie a zlepšiť ich schopnosť prispôsobiť sa zmene 
klímy a podporiť ich účinné využitie pri genetickom zlepšovaní pre výrobné programy;

17. zdôrazňuje, že v záujme ochrany biodiverzity treba podporovať ekologické 
poľnohospodárske postupy vrátane využitia tradičných osív a miestnych odrôd rastlín; 
poukazuje na skutočnosť, že rozmanitosť druhov a biotopov, ktorá si z dnešného pohľadu 
zasluhuje ochranu, možno pripísať spôsobu, akým sa v minulosti v Európe využívala pôda 
v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, a v ktorom by sa preto v rámci stratégie 
udržateľného využitia pôdy malo pokračovať; v tejto súvislosti upozorňuje, že odlišné 
podmienky, ako je podnebie, pôda a dostupnosť vody, sú hlavne na miestnej a regionálnej 
úrovni, a že by sa teda mali zohľadniť regionálne podmienky a nájsť adekvátne odlíšené 
možnosti využitia;

18. odporúča rozšírenie správy na mobilizáciu občanov a tiež na neziskové organizácie a 
hospodárske subjekty, pričom v prípade hospodárskych subjektov treba klásť dôraz na 
začlenenie biodiverzity do podnikových stratégií; zdôrazňuje, že je potrebné organizovať 
osvetové a informačné kampane týkajúce sa biodiverzity pre všetky vekové a sociálne 
kategórie obyvateľstva, pričom si treba uvedomiť, že osvetové kampane pre deti 
a dospievajúcich by sa mali organizovať predovšetkým na školách; zastáva názor, že 
vzdelávanie a odborná príprava najmä v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve 
a v príbuzných odvetviach by sa mali viac sústreďovať na úlohu biodiverzity; domnieva 
sa, že poľnohospodári zohrávajú hlavnú úlohu pri zachovaní biodiverzity, a preto by sa 
mali nabádať a motivovať, aby sa aktívne zapájali do príslušných programov;

19. upozorňuje Komisiu na následky určitých politík podpory biodiverzity na 
poľnohospodársku činnosť, predovšetkým na vplyv veľkých dravcov (najmä medveďov a 
vlkov) na ekonomiku poľnohospodárstva, pracovné podmienky a psychológiu 
poľnohospodárov.
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