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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Britta Reimers

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom 
čítaní;

1. zamieta návrh Komisie;

Or. de

Odôvodnenie

Pre poľnohospodárov aj spotrebiteľov v slobodnej a trhovo orientovanej Európe by bolo 
lepšie, ak by sa poľnohospodárstvo oslobodilo zo svojej finančnej závislosti od
„opatrovateľského štátu“. Vo svojom návrhu sa Komisia týmto smerom, bohužiaľ, nepohla 
a systematicky nezakázala dotácie. Namiesto toho sa súčasné systémy rozširujú, pribúda 
byrokracie a to prináša žiadateľom aj členským štátom ďalšie výdavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
rôznych úrovní konkurencieschopnosti
(miestna, regionálna, vnútroštátna 
a medzinárodná) všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
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podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 
lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 
horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. Okrem toho musí byť 
podpora spolupráce a spoločných činností 
poľnohospodárov, podnikov a sietí 
rozvoja vidieka výraznou prioritou, aby sa 
zabezpečila dlhodobá prosperita 
a udržateľnosť poľnohospodárskych a 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 
lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 
horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja (5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
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vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 
lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 
horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve,
zlepšovania životných podmienok zvierat,
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva a 
presadzovania väzieb medzi vidieckymi a 
mestskými oblasťami pre lepšie výživové 
okruhy. Priorita Únie pre rozvoj vidieka 
týkajúca sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a 
vidieckych oblastiach by sa mala 
uplatňovať horizontálne vo vzťahu k iným 
prioritám Únie pre rozvoj vidieka.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 
lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie, zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
poskytovanie dôvodu obyvateľom vidieka, 
aby sa neodsťahovali inam. Zmierňujúce 
opatrenia by sa mali týkať obmedzenia 
emisií v poľnohospodárstve a lesnom 
hospodárstve pochádzajúcich z hlavných 
činností ako produkcia hospodárskeho 
dobytka, používanie priemyselných hnojív, 
ale aj zachovania záchytu oxidu uhličitého 
a rozšírenia sekvestrácie oxidu uhličitého s 
ohľadom na využívanie pôdy, zmenu 
využitia pôdy a sektor lesného 
hospodárstva. Priorita Únie pre rozvoj 
vidieka týkajúca sa prenosu znalostí a 
inovácií v poľnohospodárstve, lesnom 
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horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

hospodárstve, oblastiach činnosti na 
článkoch reťazca nasledujúcich za 
poľnohospodárstvom, v sociálnej sfére a 
vidieckych oblastiach by sa mala 
uplatňovať horizontálne vo vzťahu k iným 
prioritám Únie pre rozvoj vidieka.

Or. de

Odôvodnenie

Malo by byť taktiež možné čerpať z poradenských služieb v súvislosti s rozvojom 
a rozširovaním činností na článkoch reťazca nasledujúcich za poľnohospodárstvom, ako je 
priame uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov na trh a agroturistika, a sociálnych služieb 
orientovaných na trh, ako je starostlivosť o starších ľudí a starostlivosť o deti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
bezpečnostných opatrení a zvýšenej 
informovanosti o bezpečnosti 
poľnohospodárskych podnikov,
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto



PE489.640v01-00 8/170 AM\903101SK.doc

SK

kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 
lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 
horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 
lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 
horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca, 
krátkych dodávateľských reťazcov a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
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hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 
lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 
horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva, pričom 
poľnohospodári a vlastníci lesov by sa
mali odmeňovať za služby, ktoré 
poskytujú, a verejný záujem, ktorému 
slúžia. Priorita Únie pre rozvoj vidieka 
týkajúca sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a 
vidieckych oblastiach by sa mala 
uplatňovať horizontálne vo vzťahu k iným 
prioritám Únie pre rozvoj vidieka.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 
lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 
horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov, 
organizácie potravinového reťazca, 
krátkych dodávateľských reťazcov a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 
lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 
horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov,
organizácie potravinového reťazca a 
manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
zachovania a posilnenia ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, účinného využívania zdrojov 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v sektoroch poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva a 
podpory sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 
vidieckych oblastí. V rámci tohto 
zamerania sa musia zohľadniť rozmanitosť 
situácií, ktoré ovplyvňujú vidiecke oblasti s 
rôznymi charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 

(5) Na zabezpečenie udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí je nevyhnutné zamerať 
sa na obmedzený počet základných priorít 
týkajúcich sa prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, 
konkurencieschopnosti všetkých druhov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov a
organizácie potravinového reťazca v 
poľnohospodárstve, zachovania a 
posilnenia ekosystémov závislých od 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
účinného využívania zdrojov a prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo v sektoroch 
poľnohospodárstva, potravinárstva a 
lesného hospodárstva a podpory sociálnej 
inklúzie, zmiernenia chudoby a 
hospodárskeho rozvoja vidieckych oblastí. 
V rámci tohto zamerania sa musia 
zohľadniť rozmanitosť situácií, ktoré 
ovplyvňujú vidiecke oblasti s rôznymi 
charakteristikami alebo rôznymi 
kategóriami potenciálnych príjemcov, a 
prierezové ciele, ako inovácie, životné 
prostredie a zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene. 
Zmierňujúce opatrenia by sa mali týkať 
obmedzenia emisií v poľnohospodárstve a 
lesnom hospodárstve pochádzajúcich z 
hlavných činností ako produkcia 
hospodárskeho dobytka, používanie 
priemyselných hnojív, ale aj zachovania 
záchytu oxidu uhličitého a rozšírenia 
sekvestrácie oxidu uhličitého s ohľadom na 
využívanie pôdy, zmenu využitia pôdy a 
sektor lesného hospodárstva. Priorita Únie 
pre rozvoj vidieka týkajúca sa prenosu 
znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, 
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lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 
horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

lesnom hospodárstve a vidieckych 
oblastiach by sa mala uplatňovať 
horizontálne vo vzťahu k iným prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Priority Únie v oblasti rozvoja vidieka 
by sa mali dosahovať v rámci udržateľného 
rozvoja a podpory (zo strany Únie) cieľa, 
ktorým je ochrana a zlepšovanie životného 
prostredia, ako sa ustanovuje v článkoch 11 
a 19 zmluvy, s ohľadom na zásadu 
„znečisťovateľ platí“. Členské štáty by 
mali pomocou metodiky prijatej Komisiou 
poskytovať informácie o podpore cieľov v 
oblasti zmeny klímy v súlade so zámerom 
prideliť aspoň 20 % rozpočtu Únie na tieto 
účely. 

(6) Priority Únie v oblasti rozvoja vidieka 
by sa mali dosahovať v rámci udržateľného 
rozvoja a podpory (zo strany Únie) cieľa, 
ktorým je ochrana a zlepšovanie životného 
prostredia, ako sa ustanovuje v článkoch 11 
a 19 zmluvy, s ohľadom na zásadu 
„znečisťovateľ platí“. Členské štáty by 
mali pomocou metodiky prijatej Komisiou 
poskytovať informácie o tom, ako zavedú 
do praxe stratégiu v oblasti biodiverzity 
a ciele v oblasti zmeny klímy v súlade so 
zámerom prideliť aspoň 20 % rozpočtu 
Únie na tieto účely. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Priority Únie v oblasti rozvoja vidieka 
by sa mali dosahovať v rámci udržateľného 
rozvoja a podpory (zo strany Únie) cieľa, 
ktorým je ochrana a zlepšovanie životného 
prostredia, ako sa ustanovuje v článkoch 11 

(6) Priority Únie v oblasti rozvoja vidieka 
by sa mali dosahovať v rámci udržateľného 
rozvoja a podpory (zo strany Únie) cieľa, 
ktorým je ochrana a zlepšovanie životného 
prostredia, ako sa ustanovuje v článkoch 11 
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a 19 zmluvy, s ohľadom na zásadu 
„znečisťovateľ platí“. Členské štáty by 
mali pomocou metodiky prijatej Komisiou 
poskytovať informácie o podpore cieľov v 
oblasti zmeny klímy v súlade so zámerom 
prideliť aspoň 20 % rozpočtu Únie na tieto 
účely.

a 19 zmluvy, s ohľadom na zásadu 
„znečisťovateľ platí“ a zásadu, podľa 
ktorej každý, kto prispieva k zlepšeniu, by 
mal byť odmenený. Členské štáty by mali 
pomocou metodiky prijatej Komisiou 
poskytovať informácie o podpore cieľov v 
oblasti zmeny klímy v súlade so zámerom 
prideliť aspoň 20 % rozpočtu Únie na tieto 
účely. 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom zabezpečiť bezprostredný 
začiatok a účinnú realizáciu programov 
rozvoja vidieka by sa podpora z EPFRV 
mala zakladať na existencii dobrých 
podmienok administratívneho rámca. 
Členské štáty by preto mali posúdiť súlad s 
určitou podmienenosťou ex ante. Každý 
členský štát by mal pripraviť buď národný 
program rozvoja vidieka pre celé svoje 
územie alebo súbor regionálnych 
programov. V každom programe by sa 
mala identifikovať stratégia splnenia 
cieľov vo vzťahu k prioritám Únie pre 
rozvoj vidieka a výber opatrení. 
Programovanie by malo byť v súlade s 
prioritami Únie pre rozvoj vidieka a 
prispôsobiť sa národným súvislostiam a 
dopĺňať ostatné politiky Únie, najmä 
poľnohospodársku trhovú politiku, politiku 
súdržnosti a spoločnú rybársku politiku. 
Členské štáty, ktoré si vyberú súbor 
regionálnych programov by mali dokázať 
pripraviť zároveň národný rámec bez 
samostatného vyčlenenia rozpočtových 
prostriedkov s cieľom uľahčiť koordináciu 
medzi regiónmi pri riešení celonárodných 

(8) S cieľom zabezpečiť bezprostredný 
začiatok a účinnú realizáciu programov 
rozvoja vidieka by sa podpora z EPFRV 
mala zakladať na existencii dobrých 
podmienok administratívneho rámca. 
Členské štáty by preto mali posúdiť súlad s 
určitou podmienenosťou ex ante. Každý 
členský štát by mal pripraviť národný 
program rozvoja vidieka pre celé svoje 
územie, súbor regionálnych programov
alebo národný program aj súbor 
regionálnych programov. V prípade, že sa 
členský štát rozhodne predložiť národný 
program aj súbor regionálnych 
programov, opatrenia alebo typy operácií 
by sa mali plánovať na národnej alebo 
regionálnej úrovni. V každom programe 
by sa mala identifikovať stratégia splnenia 
cieľov vo vzťahu k prioritám Únie pre 
rozvoj vidieka a výber opatrení. 
Programovanie by malo byť v súlade s 
prioritami Únie pre rozvoj vidieka a 
prispôsobiť sa národným súvislostiam a 
dopĺňať ostatné politiky Únie, najmä 
poľnohospodársku trhovú politiku, politiku 
súdržnosti a spoločnú rybársku politiku. 
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výziev. Členské štáty, ktoré si vyberú súbor 
regionálnych programov by mali dokázať 
pripraviť zároveň národný rámec bez 
samostatného vyčlenenia rozpočtových 
prostriedkov s cieľom uľahčiť koordináciu 
medzi regiónmi pri riešení celonárodných 
výziev. V prípade, že sa členský štát 
rozhodne predložiť národný program aj 
regionálne programy, národný rámec by 
mal obsahovať spoločné prvky na 
zabezpečenie súladu medzi programami.

Or. es

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré majú veľký počet regiónov a ktoré sa rozhodli predložiť regionálne 
programy, musia mať národný program v prípade zavádzania rovnakého opatrenia 
v niekoľkých z týchto regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom zabezpečiť bezprostredný 
začiatok a účinnú realizáciu programov 
rozvoja vidieka by sa podpora z EPFRV 
mala zakladať na existencii dobrých 
podmienok administratívneho rámca. 
Členské štáty by preto mali posúdiť súlad s 
určitou podmienenosťou ex ante. Každý 
členský štát by mal pripraviť buď národný 
program rozvoja vidieka pre celé svoje 
územie alebo súbor regionálnych 
programov. V každom programe by sa 
mala identifikovať stratégia splnenia 
cieľov vo vzťahu k prioritám Únie pre 
rozvoj vidieka a výber opatrení. 
Programovanie by malo byť v súlade s 
prioritami Únie pre rozvoj vidieka a 
prispôsobiť sa národným súvislostiam a 

(8) S cieľom zabezpečiť bezprostredný 
začiatok a účinnú realizáciu programov 
rozvoja vidieka by sa podpora z EPFRV 
mala zakladať na existencii dobrých 
podmienok administratívneho rámca. 
Členské štáty by preto mali posúdiť súlad s 
určitou podmienenosťou ex ante. Každý 
členský štát by mal pripraviť národný 
program rozvoja vidieka pre celé svoje 
územie, súbor regionálnych programov
alebo národný program aj súbor 
regionálnych programov. V prípade, že sa 
členský štát rozhodne predložiť národný 
program aj súbor regionálnych 
programov, opatrenia alebo typy operácií 
by sa mali plánovať na národnej alebo 
regionálnej úrovni. V každom programe 
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dopĺňať ostatné politiky Únie, najmä 
poľnohospodársku trhovú politiku, politiku 
súdržnosti a spoločnú rybársku politiku. 
Členské štáty, ktoré si vyberú súbor 
regionálnych programov by mali dokázať 
pripraviť zároveň národný rámec bez 
samostatného vyčlenenia rozpočtových 
prostriedkov s cieľom uľahčiť koordináciu 
medzi regiónmi pri riešení celonárodných 
výziev.

by sa mala identifikovať stratégia splnenia 
cieľov vo vzťahu k prioritám Únie pre 
rozvoj vidieka a výber opatrení. 
Programovanie by malo byť v súlade s 
prioritami Únie pre rozvoj vidieka a 
prispôsobiť sa národným súvislostiam a 
dopĺňať ostatné politiky Únie, najmä 
poľnohospodársku trhovú politiku, politiku 
súdržnosti a spoločnú rybársku politiku. 
Členské štáty, ktoré si vyberú súbor 
regionálnych programov by mali dokázať 
pripraviť zároveň národný rámec bez 
samostatného vyčlenenia rozpočtových 
prostriedkov s cieľom uľahčiť koordináciu 
medzi regiónmi pri riešení celonárodných 
výziev. V prípade, že sa členský štát 
rozhodne predložiť národný program aj 
regionálne programy, národný rámec by 
mal obsahovať spoločné prvky na 
zabezpečenie súladu medzi programami.

Or. es

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré majú veľký počet regiónov a ktoré sa rozhodli predložiť 
regionálne programy, skúsenosti z programového obdobia 2007 – 2013 ukazujú, že existujú 
určité opatrenia, ktoré v regionálnych programoch nemajú miesto, keďže presahujú územie 
jediného regiónu. To platí v prípade opatrení patriacich do oblasti medziregionálnej 
spolupráce. Členské štáty preto musia mať národný program, ak sa v rôznych regiónoch 
uplatňuje rovnaké opatrenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom zabezpečiť bezprostredný 
začiatok a účinnú realizáciu programov 
rozvoja vidieka by sa podpora z EPFRV 
mala zakladať na existencii dobrých 
podmienok administratívneho rámca. 
Členské štáty by preto mali posúdiť súlad s 

(8) S cieľom zabezpečiť bezprostredný 
začiatok a účinnú realizáciu programov 
rozvoja vidieka by sa podpora z EPFRV 
mala zakladať na existencii dobrých 
podmienok administratívneho rámca. 
Členské štáty by preto mali posúdiť súlad s 
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určitou podmienenosťou ex ante . Každý 
členský štát by mal pripraviť buď národný 
program rozvoja vidieka pre celé svoje 
územie alebo súbor regionálnych 
programov. V každom programe by sa 
mala identifikovať stratégia splnenia 
cieľov vo vzťahu k prioritám Únie pre 
rozvoj vidieka a výber opatrení. 
Programovanie by malo byť v súlade s 
prioritami Únie pre rozvoj vidieka a 
prispôsobiť sa národným súvislostiam a 
dopĺňať ostatné politiky Únie, najmä 
poľnohospodársku trhovú politiku, politiku 
súdržnosti a spoločnú rybársku politiku. 
Členské štáty, ktoré si vyberú súbor 
regionálnych programov by mali dokázať 
pripraviť zároveň národný rámec bez 
samostatného vyčlenenia rozpočtových 
prostriedkov s cieľom uľahčiť koordináciu 
medzi regiónmi pri riešení celonárodných 
výziev.

určitou podmienenosťou ex ante . Každý 
členský štát by mal pripraviť buď národný 
program rozvoja vidieka pre celé svoje 
územie alebo súbor regionálnych 
programov, pričom musí zabezpečiť, aby 
nedostatočne zastúpené skupiny, najmä 
ženy, mohli zohrávať svoju náležitú úlohu 
v rámci orgánov zriadených na prípravu 
týchto rozvojových programov, aby tak 
stratégie v oblasti miestneho rozvoja 
mohli náležitým spôsobom zohľadňovať
ich potreby. V každom programe by sa 
mala identifikovať stratégia splnenia 
cieľov vo vzťahu k prioritám Únie pre 
rozvoj vidieka a výber opatrení. 
Programovanie by malo byť v súlade s 
prioritami Únie pre rozvoj vidieka a 
prispôsobiť sa národným súvislostiam a 
dopĺňať ostatné politiky Únie, najmä 
poľnohospodársku trhovú politiku, politiku 
súdržnosti a spoločnú rybársku politiku. 
Členské štáty, ktoré si vyberú súbor 
regionálnych programov by mali dokázať 
pripraviť zároveň národný rámec bez 
samostatného vyčlenenia rozpočtových 
prostriedkov s cieľom uľahčiť koordináciu 
medzi regiónmi pri riešení celonárodných 
výziev.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom zabezpečiť bezprostredný 
začiatok a účinnú realizáciu programov 
rozvoja vidieka by sa podpora z EPFRV 
mala zakladať na existencii dobrých 
podmienok administratívneho rámca. 

(8) S cieľom zabezpečiť bezprostredný 
začiatok a účinnú realizáciu programov 
rozvoja vidieka by sa podpora z EPFRV 
mala zakladať na existencii dobrých 
podmienok administratívneho rámca. 
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Členské štáty by preto mali posúdiť súlad s 
určitou podmienenosťou ex ante . Každý 
členský štát by mal pripraviť buď národný 
program rozvoja vidieka pre celé svoje 
územie alebo súbor regionálnych 
programov. V každom programe by sa 
mala identifikovať stratégia splnenia 
cieľov vo vzťahu k prioritám Únie pre 
rozvoj vidieka a výber opatrení. 
Programovanie by malo byť v súlade s 
prioritami Únie pre rozvoj vidieka a 
prispôsobiť sa národným súvislostiam a 
dopĺňať ostatné politiky Únie, najmä 
poľnohospodársku trhovú politiku, politiku 
súdržnosti a spoločnú rybársku politiku. 
Členské štáty, ktoré si vyberú súbor 
regionálnych programov by mali dokázať 
pripraviť zároveň národný rámec bez 
samostatného vyčlenenia rozpočtových 
prostriedkov s cieľom uľahčiť 
koordináciu medzi regiónmi pri riešení 
celonárodných výziev.

Členské štáty by preto mali posúdiť súlad s 
určitou podmienenosťou ex ante . Každý 
členský štát by mal pripraviť buď národný 
program rozvoja vidieka pre celé svoje 
územie alebo súbor regionálnych 
programov. V každom programe by sa 
mala identifikovať stratégia splnenia 
cieľov vo vzťahu k prioritám Únie pre 
rozvoj vidieka a výber opatrení. 
Programovanie by malo byť v súlade s 
prioritami Únie pre rozvoj vidieka a 
prispôsobiť sa národným a regionálnym 
súvislostiam a dopĺňať ostatné politiky 
Únie, najmä poľnohospodársku trhovú 
politiku, politiku súdržnosti a spoločnú 
rybársku politiku. Ak sa členský štát 
rozhodne pre súbor národných a/alebo 
regionálnych programov, národný rámec
by mal zahŕňať spoločné prvky na 
zabezpečenie súladu a väzieb medzi 
národnou stratégiou a regionálnymi 
stratégiami.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 
stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 
stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
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sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 
zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Malo by sa taktiež 
vyvinúť úsilie o podporu pokroku 
smerujúceho k rovnakému prístupu 
k zamestnaniu pre ženy vo vidieckych 
oblastiach, uznávania ich príspevku 
k diverzifikačným činnostiam a vytvárania 
osobitných foriem podpory pre 
podnikateľky v týchto oblastiach, keďže 
táto mnohorakosť úloh im umožňuje 
výrazne prispievať k pokroku a inováciám 
na všetkých úrovniach spoločnosti 
a k zlepšovaniu kvality života vo 
vidieckych oblastiach. Ako prostriedok na 
zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

Or. es

Odôvodnenie

Prispieva k rovnakému zaobchádzaniu so ženami vo vidieckych oblastiach a uznávaniu 
príspevku žien k príjmom a dobrým životným podmienkam vo vidieckych spoločenstvách. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí, vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov a úlohy žien vo 
vidieckych oblastiach, najmä s cieľom 
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stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 
zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

ponúknuť im ďalšie vyhliadky a dať im 
dôvod neodsťahovať sa inam. V 
tematických čiastkových programoch by sa 
mala stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 
zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

Or. de

Odôvodnenie

Je naliehavo potrebné podniknúť kroky na zabránenie tomu, aby kvalifikované mladé ženy 
opúšťali pôdu. Tieto ženy zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní vidieckych 
spoločenstiev nažive a pri ochrane kvality života ich obyvateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 
stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
žien v poľnohospodárstve, malých 
poľnohospodárskych podnikov, horských 
oblastí a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 
stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
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zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 
zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 
stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 
zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou, ekologického 
poľnohospodárstva, horských oblastí a 
vytvorenia krátkych dodávateľských 
reťazcov. V tematických čiastkových 
programoch by sa mala stanoviť aj 
možnosť riešiť reštrukturalizáciu 
poľnohospodárskych sektorov, ktoré majú 
veľký vplyv na rozvoj vidieckych oblastí. 
Ako prostriedok na zvýšenie účinnej 
intervencie takýchto tematických 
čiastkových programov by členské štáty 
mali mať možnosť stanoviť vyššiu mieru 
podpory pre určité operácie, na ktoré sa 
vzťahujú.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 
stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 
zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
poľnohospodárskych podnikov s vysokou 
prírodnou hodnotou, horských oblastí,
vytvorenia krátkych dodávateľských 
reťazcov a riešenia environmentálnych 
výziev. V tematických čiastkových 
programoch by sa mala stanoviť aj 
možnosť riešiť reštrukturalizáciu 
poľnohospodárskych sektorov, ktoré majú 
veľký vplyv na rozvoj vidieckych oblastí, 
bez spôsobenia negatívnych sociálnych 
a environmentálnych dôsledkov. Ako 
prostriedok na zvýšenie účinnej intervencie 
takýchto tematických čiastkových 
programov by členské štáty mali mať 
možnosť stanoviť vyššiu mieru podpory 
pre určité operácie, na ktoré sa vzťahujú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
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tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 
stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 
zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí, mokradí, prímestských 
oblastí a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 
stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 
zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 
stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 
zvýšenie účinnej intervencie takýchto 

(9) Členské štáty by mali dokázať začleniť 
do svojich programov rozvoja vidieka 
tematické čiastkové programy na riešenie 
osobitných potrieb v oblastiach, ktoré pre 
ne majú zvláštny význam. Tematické 
čiastkové programy by sa mali okrem 
iného týkať mladých poľnohospodárov, 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
horských oblastí, najvzdialenejších 
regiónov a vytvorenia krátkych 
dodávateľských reťazcov. V tematických 
čiastkových programoch by sa mala 
stanoviť aj možnosť riešiť 
reštrukturalizáciu poľnohospodárskych 
sektorov, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj 
vidieckych oblastí. Ako prostriedok na 
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tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

zvýšenie účinnej intervencie takýchto 
tematických čiastkových programov by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť 
vyššiu mieru podpory pre určité operácie, 
na ktoré sa vzťahujú.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
James Nicholson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) V záujme plnenia priorít možno 
tam, kde je pre to dôvod, do programov 
zaradiť aj iné oblasti záujmu než tie, ktoré 
sú vymedzené v tomto nariadení. 
V niektorých prípadoch sa môže stať, že 
hodnotenie ex ante a analýza SWOT 
týkajúcej sa programu nepodporujú
potrebu riešiť danú prioritu, napríklad 
preto, že sa priorita rieši inými 
prostriedkami. V takýchto prípadoch
nemusí byť nutné, aby programy riešili 
všetkých šesť priorít.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) S cieľom pomôcť vyriešiť problém 
žien, ktorých hospodárska činnosť sa vo 
vidieckych oblastiach neuznáva, 
a s cieľom presadzovať zapájanie žien do 
podnikania a zamestnanosti v týchto 
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oblastiach, by členské štáty a Komisia 
mali vytvoriť osobitné ukazovatele 
zamerané na meranie pokroku žien 
v týchto oblastiach a posudzovanie ich 
príspevku k príjmom a dobrým životným 
podmienkam vo vidieckych 
spoločenstvách.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
James Nicholson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je nevyhnutné stanoviť určité pravidlá 
programovania a revízie programov 
rozvoja vidieka. Mal by sa stanoviť ľahší 
postup revízií, ktoré neovplyvňujú stratégiu 
programov alebo príslušné finančné 
príspevky Únie.

(12) Je nevyhnutné stanoviť určité pravidlá 
programovania a revízie programov 
rozvoja vidieka. Komisia by mala mať 
právomoc prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodovať o žiadostiach o zmenu 
a doplnenie programov, ktoré sa týkajú 
zmeny stratégie programu. Mal by sa 
stanoviť ľahší postup revízií, ktoré 
neovplyvňujú stratégiu programov alebo 
príslušné finančné príspevky Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Je nevyhnutné stanoviť určité pravidlá 
programovania a revízie programov 
rozvoja vidieka. Mal by sa stanoviť ľahší
postup revízií, ktoré neovplyvňujú stratégiu 
programov alebo príslušné finančné 

(12) Je nevyhnutné stanoviť určité pravidlá 
programovania a revízie programov 
rozvoja vidieka. Mal by sa stanoviť 
zjednodušený postup revízií, ktoré 
neovplyvňujú stratégiu programov alebo 
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príspevky Únie. príslušné finančné príspevky Únie.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) S cieľom zabezpečiť právnu istotu a 
jasnosť v súvislosti s postupom, ktorý sa
má dodržiavať v prípade zmien a doplnení 
programov by sa právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
stanovenie kritérií, na základe ktorých sa 
navrhované zmeny kvantifikovaných 
cieľov programov považujú za významné, 
na základe čoho vznikne potreba zmeniť a 
doplniť program prostredníctvom 
vykonávacieho aktu prijatého v súlade s 
článkom 91 tohto nariadenia.

(13) S cieľom zabezpečiť právnu istotu a 
jasnosť v súvislosti s postupom, ktorý sa 
má dodržiavať v prípade zmien a doplnení 
programov by sa právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
stanovenie kritérií.

Or. de

Odôvodnenie

Zmeny programov nie sú čisto technické rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Vývoj a špecializácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a osobitné výzvy, ktorým čelia 
mikropodniky, malé a stredné podniky 

(14) Vývoj a špecializácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a osobitné výzvy, ktorým čelia 
mikropodniky, malé a stredné podniky 
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(ďalej len „MSP“) vo vidieckych 
oblastiach, vyžadujú primeranú úroveň 
technického a ekonomického odborného 
vzdelania, ako aj vyššiu kapacitu prístupu k 
znalostiam a informáciám a ich výmeny, aj 
vo forme šírenia osvedčenej praxe 
poľnohospodárskej a lesohospodárskej 
výroby. Prenos znalostí a informačné 
opatrenia by nemali mať iba podobu 
tradičných vzdelávacích kurzov, ale mali 
by sa prispôsobiť potrebám vidieckych 
aktérov. Preto by sa mali podporovať aj 
semináre, školenia, demonštračné činnosti, 
informačné opatrenia ale aj schémy 
krátkodobých výmen pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
návštev poľnohospodárskych podnikov. 
Získané znalosti a informácie by 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
osobám pôsobiacim v potravinárskom 
sektore a vidieckym MSP mali umožniť 
zvýšiť si najmä svoju 
konkurencieschopnosť a účinné využívanie 
zdrojov a zlepšiť svoju environmentálnu 
výkonnosť a zároveň prispieť k 
udržateľnosti vidieckeho hospodárstva. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli prenos 
znalostí a informačné opatrenia efektívne v 
rámci dosiahnutia týchto výsledkov, by sa 
malo vyžadovať, aby poskytovatelia 
služieb prenosu znalostí mali všetky 
primerané spôsobilosti.

(ďalej len „MSP“) vo vidieckych 
oblastiach, vyžadujú primeranú úroveň 
technického a ekonomického odborného 
vzdelania, ako aj vyššiu kapacitu prístupu k 
znalostiam a informáciám a ich výmeny, aj 
vo forme šírenia osvedčenej praxe 
poľnohospodárskej a lesohospodárskej 
výroby. Prenos znalostí a informačné 
opatrenia by nemali mať iba podobu 
tradičných vzdelávacích kurzov, ale mali 
by sa prispôsobiť potrebám vidieckych 
aktérov. Preto by sa mali podporovať aj 
semináre, školenia, demonštračné činnosti, 
informačné opatrenia ale aj schémy 
krátkodobých výmen pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
návštev poľnohospodárskych podnikov. 
Získané znalosti a informácie by 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
osobám pôsobiacim v potravinárskom 
sektore a vidieckym MSP mali umožniť 
zvýšiť si najmä svoju 
konkurencieschopnosť a účinné využívanie 
zdrojov a zlepšiť svoju environmentálnu 
výkonnosť a zároveň prispieť k 
udržateľnosti vidieckeho hospodárstva. 
Podľa článku 15 majú členské štáty 
predovšetkým povinnosť podporovať 
poskytovanie odbornej prípravy ženám vo 
vidieckych oblastiach s cieľom podporiť 
ich úlohu pri rozvoji a rozširovaní MSP 
vo vidieckych oblastiach a činností 
v oblastiach, ktoré v reťazci nasledujú za 
poľnohospodárstvom, a v sociálnej sfére, 
čím sa ženám dá dôvod nepresťahovať sa 
inam. S cieľom zabezpečiť, aby boli 
prenos znalostí a informačné opatrenia 
efektívne v rámci dosiahnutia týchto 
výsledkov, by sa malo vyžadovať, aby 
poskytovatelia služieb prenosu znalostí 
mali všetky primerané spôsobilosti.

Or. de

Odôvodnenie

Existuje nebezpečenstvo, že vidiecke oblasti stratia svoju životodarnú energiu v prípade, ak 
predovšetkým kvalifikovaní mladí ľudia pôdu opustia. Je preto naliehavo potrebné, aby sa 
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týmto ľuďom ponúkli vyhliadky do budúcnosti a dôvod nepresťahovať sa inam, a to 
vytvorením pracovných miest náročných na zručnosti a zamestnaneckých systémov 
podporujúcich rodinný život.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Vývoj a špecializácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a osobitné výzvy, ktorým čelia 
mikropodniky, malé a stredné podniky 
(ďalej len „MSP“) vo vidieckych 
oblastiach, vyžadujú primeranú úroveň 
technického a ekonomického odborného 
vzdelania, ako aj vyššiu kapacitu prístupu k 
znalostiam a informáciám a ich výmeny, aj 
vo forme šírenia osvedčenej praxe 
poľnohospodárskej a lesohospodárskej 
výroby. Prenos znalostí a informačné 
opatrenia by nemali mať iba podobu 
tradičných vzdelávacích kurzov, ale mali 
by sa prispôsobiť potrebám vidieckych 
aktérov. Preto by sa mali podporovať aj 
semináre, školenia, demonštračné činnosti, 
informačné opatrenia ale aj schémy 
krátkodobých výmen pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
návštev poľnohospodárskych podnikov. 
Získané znalosti a informácie by 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
osobám pôsobiacim v potravinárskom 
sektore a vidieckym MSP mali umožniť 
zvýšiť si najmä svoju 
konkurencieschopnosť a účinné využívanie 
zdrojov a zlepšiť svoju environmentálnu 
výkonnosť a zároveň prispieť k 
udržateľnosti vidieckeho hospodárstva. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli prenos 
znalostí a informačné opatrenia efektívne v 
rámci dosiahnutia týchto výsledkov, by sa 
malo vyžadovať, aby poskytovatelia 

(14) Vývoj a špecializácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a osobitné výzvy, ktorým čelia 
mikropodniky, malé a stredné podniky 
(ďalej len „MSP“) vo vidieckych 
oblastiach, vyžadujú primeranú úroveň 
technického a ekonomického odborného 
vzdelania, ako aj vyššiu kapacitu prístupu k 
znalostiam a informáciám a ich výmeny, aj 
vo forme šírenia osvedčenej praxe 
poľnohospodárskej a lesohospodárskej 
výroby. Prenos znalostí a informačné 
opatrenia by nemali mať iba podobu 
tradičných vzdelávacích kurzov, ale mali 
by sa prispôsobiť potrebám vidieckych 
aktérov. Preto by sa mali podporovať aj 
semináre, školenia, demonštračné činnosti, 
informačné opatrenia ale aj schémy 
krátkodobých výmen pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
návštev poľnohospodárskych podnikov. 
Získané znalosti a informácie by 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
osobám pôsobiacim v potravinárskom 
sektore a vidieckym MSP – pod 
podmienkou, že môžu byť priamo
napojené na poľnohospodárstvo, výrobu 
potravín alebo lesné hospodárstvo 
s kladným hospodárskym vplyvom na 
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
– mali umožniť zvýšiť si najmä svoju 
konkurencieschopnosť a účinné využívanie 
zdrojov a zlepšiť svoju environmentálnu 
výkonnosť a zároveň prispieť k 
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služieb prenosu znalostí mali všetky 
primerané spôsobilosti.

udržateľnosti vidieckeho hospodárstva. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli prenos 
znalostí a informačné opatrenia efektívne v 
rámci dosiahnutia týchto výsledkov, by sa 
malo vyžadovať, aby poskytovatelia 
služieb prenosu znalostí mali všetky 
primerané spôsobilosti.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Vývoj a špecializácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a osobitné výzvy, ktorým čelia 
mikropodniky, malé a stredné podniky 
(ďalej len „MSP“) vo vidieckych 
oblastiach, vyžadujú primeranú úroveň 
technického a ekonomického odborného 
vzdelania, ako aj vyššiu kapacitu prístupu k 
znalostiam a informáciám a ich výmeny, aj 
vo forme šírenia osvedčenej praxe 
poľnohospodárskej a lesohospodárskej 
výroby. Prenos znalostí a informačné 
opatrenia by nemali mať iba podobu 
tradičných vzdelávacích kurzov, ale mali 
by sa prispôsobiť potrebám vidieckych 
aktérov. Preto by sa mali podporovať aj 
semináre, školenia, demonštračné činnosti, 
informačné opatrenia ale aj schémy 
krátkodobých výmen pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
návštev poľnohospodárskych podnikov. 
Získané znalosti a informácie by 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
osobám pôsobiacim v potravinárskom 
sektore a vidieckym MSP mali umožniť 
zvýšiť si najmä svoju 
konkurencieschopnosť a účinné využívanie 

(14) Vývoj a špecializácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a osobitné výzvy, ktorým čelia 
mikropodniky, malé a stredné podniky 
(ďalej len „MSP“) vo vidieckych 
oblastiach, vyžadujú primeranú úroveň 
technického a ekonomického odborného 
vzdelania, ako aj vyššiu kapacitu prístupu k 
znalostiam a informáciám a ich výmeny, aj 
vo forme šírenia osvedčenej praxe 
poľnohospodárskej a lesohospodárskej 
výroby. Prenos znalostí a informačné 
opatrenia by nemali mať iba podobu 
tradičných vzdelávacích kurzov, ale mali 
by sa prispôsobiť potrebám vidieckych 
aktérov. Preto by sa mali podporovať aj 
semináre, školenia, učňovské systémy,
demonštračné činnosti, informačné 
opatrenia ale aj schémy krátkodobých 
výmen pracovníkov v poľnohospodárskych 
podnikoch alebo návštev 
poľnohospodárskych podnikov. Získané 
znalosti a informácie by 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
osobám pôsobiacim v potravinárskom 
sektore a vidieckym MSP mali umožniť 
zvýšiť si najmä svoju
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zdrojov a zlepšiť svoju environmentálnu 
výkonnosť a zároveň prispieť k 
udržateľnosti vidieckeho hospodárstva. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli prenos 
znalostí a informačné opatrenia efektívne v 
rámci dosiahnutia týchto výsledkov, by sa 
malo vyžadovať, aby poskytovatelia 
služieb prenosu znalostí mali všetky 
primerané spôsobilosti.

konkurencieschopnosť a účinné využívanie 
zdrojov a zlepšiť svoju environmentálnu 
výkonnosť a zároveň prispieť k 
udržateľnosti vidieckeho hospodárstva. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli prenos 
znalostí a informačné opatrenia efektívne v 
rámci dosiahnutia týchto výsledkov, by sa 
malo vyžadovať, aby poskytovatelia 
služieb prenosu znalostí mali všetky 
primerané spôsobilosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Vývoj a špecializácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a osobitné výzvy, ktorým čelia 
mikropodniky, malé a stredné podniky 
(ďalej len „MSP“) vo vidieckych 
oblastiach, vyžadujú primeranú úroveň 
technického a ekonomického odborného 
vzdelania, ako aj vyššiu kapacitu prístupu k
znalostiam a informáciám a ich výmeny, aj 
vo forme šírenia osvedčenej praxe 
poľnohospodárskej a lesohospodárskej 
výroby. Prenos znalostí a informačné 
opatrenia by nemali mať iba podobu 
tradičných vzdelávacích kurzov, ale mali 
by sa prispôsobiť potrebám vidieckych 
aktérov. Preto by sa mali podporovať aj 
semináre, školenia, demonštračné činnosti, 
informačné opatrenia ale aj schémy 
krátkodobých výmen pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
návštev poľnohospodárskych podnikov. 
Získané znalosti a informácie by 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
osobám pôsobiacim v potravinárskom 
sektore a vidieckym MSP mali umožniť 

(14) Vývoj a špecializácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a osobitné výzvy, ktorým čelia 
mikropodniky, malé a stredné podniky 
(ďalej len „MSP“) vo vidieckych 
oblastiach, vyžadujú primeranú úroveň 
technického a ekonomického odborného 
vzdelania, ako aj vyššiu kapacitu prístupu k 
znalostiam a informáciám a ich výmeny, aj 
vo forme šírenia osvedčenej praxe 
poľnohospodárskej a lesohospodárskej 
výroby. Prenos znalostí a informačné 
opatrenia by nemali mať iba podobu 
tradičných vzdelávacích kurzov, ale mali 
by sa prispôsobiť potrebám vidieckych 
aktérov. Preto by sa mali podporovať aj 
semináre, školenia, demonštračné činnosti, 
informačné opatrenia ale aj schémy 
krátkodobých výmen pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
návštev poľnohospodárskych podnikov. 
Získané znalosti a informácie by 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
osobám pôsobiacim v potravinárskom 
sektore, MVO a vidieckym MSP mali 
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zvýšiť si najmä svoju 
konkurencieschopnosť a účinné využívanie 
zdrojov a zlepšiť svoju environmentálnu 
výkonnosť a zároveň prispieť k 
udržateľnosti vidieckeho hospodárstva. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli prenos 
znalostí a informačné opatrenia efektívne v 
rámci dosiahnutia týchto výsledkov, by sa 
malo vyžadovať, aby poskytovatelia 
služieb prenosu znalostí mali všetky 
primerané spôsobilosti.

umožniť zvýšiť si najmä svoju 
konkurencieschopnosť a účinné využívanie 
zdrojov a zlepšiť svoju environmentálnu 
výkonnosť a zároveň prispieť k 
udržateľnosti vidieckeho hospodárstva. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli prenos 
znalostí a informačné opatrenia efektívne v 
rámci dosiahnutia týchto výsledkov, by sa 
malo vyžadovať, aby poskytovatelia 
služieb prenosu znalostí mali všetky 
primerané spôsobilosti.

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z kľúčových prvkov nariadenia o rozvoji vidieka je inovácia. Svetová banka 
vymedzuje inovačný systém ako sieť organizácií, podnikov a jednotlivcov zameranú na 
prinášanie nových výrobkov, nových procesov a nových foriem organizácie do hospodárskeho 
využívania, a to spolu s inštitúciami a politikami, ktoré majú vplyv na ich správanie 
a výkonnosť. Je dôležité poukázať na MVO ako na jedného z aktérov, ktorý by mohol 
poľnohospodárom pomôcť v budúcnosti posilniť ich postavenie na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Vývoj a špecializácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a osobitné výzvy, ktorým čelia 
mikropodniky, malé a stredné podniky 
(ďalej len „MSP“) vo vidieckych 
oblastiach, vyžadujú primeranú úroveň 
technického a ekonomického odborného 
vzdelania, ako aj vyššiu kapacitu prístupu k 
znalostiam a informáciám a ich výmeny, aj 
vo forme šírenia osvedčenej praxe 
poľnohospodárskej a lesohospodárskej 
výroby. Prenos znalostí a informačné 
opatrenia by nemali mať iba podobu 
tradičných vzdelávacích kurzov, ale mali 
by sa prispôsobiť potrebám vidieckych 

(14) Vývoj a špecializácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a osobitné výzvy, ktorým čelia 
mikropodniky, malé a stredné podniky 
(ďalej len „MSP“) vo vidieckych 
oblastiach, vyžadujú primeranú úroveň 
technického a ekonomického odborného 
vzdelania, ako aj vyššiu kapacitu prístupu k 
znalostiam a informáciám a ich výmeny, aj 
vo forme šírenia osvedčenej praxe 
poľnohospodárskej a lesohospodárskej 
výroby. Prenos znalostí a informačné 
opatrenia by nemali mať iba podobu 
tradičných vzdelávacích kurzov, ale mali 
by sa prispôsobiť potrebám vidieckych 
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aktérov. Preto by sa mali podporovať aj 
semináre, školenia, demonštračné činnosti, 
informačné opatrenia ale aj schémy
krátkodobých výmen pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
návštev poľnohospodárskych podnikov. 
Získané znalosti a informácie by 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
osobám pôsobiacim v potravinárskom 
sektore a vidieckym MSP mali umožniť 
zvýšiť si najmä svoju 
konkurencieschopnosť a účinné využívanie 
zdrojov a zlepšiť svoju environmentálnu 
výkonnosť a zároveň prispieť k 
udržateľnosti vidieckeho hospodárstva. S 
cieľom zabezpečiť, aby boli prenos 
znalostí a informačné opatrenia efektívne v 
rámci dosiahnutia týchto výsledkov, by sa 
malo vyžadovať, aby poskytovatelia 
služieb prenosu znalostí mali všetky 
primerané spôsobilosti.

aktérov. Preto by sa mali podporovať aj 
semináre, školenia, demonštračné činnosti, 
informačné opatrenia ale aj schémy 
krátkodobých výmen pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
návštev poľnohospodárskych podnikov. 
Získané znalosti a informácie by 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
osobám pôsobiacim v potravinárskom 
sektore a vidieckym MSP v odvetviach 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva mali umožniť zvýšiť si 
najmä svoju konkurencieschopnosť a 
účinné využívanie zdrojov a zlepšiť svoju 
environmentálnu výkonnosť a zároveň 
prispieť k udržateľnosti vidieckeho 
hospodárstva. S cieľom zabezpečiť, aby 
boli prenos znalostí a informačné opatrenia 
efektívne v rámci dosiahnutia týchto 
výsledkov, by sa malo vyžadovať, aby 
poskytovatelia služieb prenosu znalostí 
mali všetky primerané spôsobilosti.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) V prípade, že viac než 50 % celkovej 
pracovnej sily v danom odvetví tvoria 
pracovníci pracujúci za mzdu, alebo tam, 
kde z hľadiska niektorých štátov, regiónov 
alebo plodín väčšinu pracovných miest 
zastávajú dočasní alebo sezónni 
pracovníci, hrozí týmto zamestnancom 
mimoriadne riziko vylúčenia a chudoby. 
Keďže začleňovanie a znižovanie chudoby 
je jedným zo šiestich priorít stratégie 
Európa 2020, mali by sa zlepšiť pracovné 
podmienky a sociálny blahobyt 
zamestnancov a pracovníkov pracujúcich 
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za mzdu v sektore poľnohospodárstva, 
a najmä dočasných a sezónnych 
pracovníkov. V tejto súvislosti by sa mali 
presadzovať aj sezónne záväzky 
opakovania zamestnania (na účely 
stability pracovných miest), aby sa 
pracovníkom pracujúcim za mzdu 
pomohlo získať profesionálny štatút a tým 
sa zase zlepšila konkurencieschopnosť 
a obraz daného odvetvia.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
subjekty poskytujúce služby prenosu 
znalostí schopné poskytovať služby v takej 
kvalite a takého charakteru, ktorý je v 
súlade s účelmi politiky rozvoja vidieka, 
zabezpečiť lepšie zacielenie použitia 
finančných prostriedkov a zabezpečiť, aby 
schémy výmeny pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch a návštevy 
poľnohospodárskych podnikov boli jasne 
vymedzené vo vzťahu k podobným 
opatreniam v rámci iných schém Únie, by 
sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o minimálne 
kvalifikácie subjektov poskytujúcich 
prenos znalostí, oprávnené náklady a 
trvanie a obsah schém výmeny 
pracovníkov v poľnohospodárskych 
podnikoch a návštev poľnohospodárskych 
podnikov.

(15) S cieľom zabezpečiť, aby boli 
subjekty poskytujúce služby prenosu 
znalostí schopné poskytovať služby v takej 
kvalite a takého charakteru, ktorý je v 
súlade s účelmi politiky rozvoja vidieka, 
zabezpečiť lepšie zacielenie použitia 
finančných prostriedkov a zabezpečiť, aby 
schémy výmeny pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch a návštevy 
poľnohospodárskych podnikov boli jasne 
vymedzené vo vzťahu k podobným 
opatreniam v rámci iných schém Únie, by 
sa mali stanoviť minimálne kvalifikácie 
subjektov poskytujúcich prenos znalostí, 
ako aj oprávnené náklady a trvanie a obsah 
schém výmeny pracovníkov v 
poľnohospodárskych podnikoch a návštev 
poľnohospodárskych podnikov.

Or. pt



AM\903101SK.doc 33/170 PE489.640v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Členské štáty sa predovšetkým 
nabádajú k tomu, aby v záujme 
generačnej obnovy vo vidieckych 
oblastiach a prenosu znalostí a zručností 
v poľnohospodárstve zaviedli v rámci 
svojich programov rozvoja vidieka 
poľnohospodárske učňovské systémy, 
ktoré by vyzývali mladých ľudí k tomu,
aby sa zaregistrovali ako učni. Tieto 
systémy by mali byť viacročné, mali by 
trvať 3 až 5 rokov, počas ktorých by bol 
učeň zamestnaný v podniku 
poľnohospodára, ktorý sa na systéme 
podieľa. V poslednom roku či posledných 
rokoch tohto systému by bol učeň vyslaný 
do poľnohospodárskeho podniku v inom 
členskom štáte v záujme zabezpečenia 
výmeny osvedčených postupov v celej 
Únii. Odborná príprava by sa mala 
poskytovať počas celého učňovského 
obdobia. Po úspešnom dokončení 
učňovského obdobia by bol učeň 
oprávnený požiadať o pomoc pri 
zakladaní podniku a podporu pri rozvoji 
podniku buď ako mladý poľnohospodár, 
nový subjekt, malý poľnohospodár alebo 
vidiecky podnikateľ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP 
vo vidieckych oblastiach zlepšovať 
udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku alebo 
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 
poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 
oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, 
poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na 
normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa 
môže vzťahovať aj na iné problémy 
spojené s ekonomickou, 
poľnohospodárskou a environmentálnou 
výkonnosťou poľnohospodárskeho 
podniku. Služby riadenia 
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci 
pre poľnohospodárske podniky by mali 
poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a 
uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa 
a poľnohospodárskym 
a agropotravinárskym MSP vo vidieckych 
oblastiach zlepšovať udržateľné riadenie a 
celkovú výkonnosť ich 
poľnohospodárskeho podniku alebo 
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 
poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a poľnohospodárskymi 
a agropotravinárskymi MSP, aby priniesli 
kladné prínosy. S cieľom zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 
oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, 
poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na 
normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa 
musí vzťahovať aj na iné problémy spojené 
s ekonomickou, poľnohospodárskou a 
environmentálnou výkonnosťou 
poľnohospodárskeho podniku. Služby 
riadenia poľnohospodárskych podnikov a 
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podniku. výpomoci pre poľnohospodárske podniky 
by mali poľnohospodárom pomôcť zlepšiť 
a uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP 
vo vidieckych oblastiach zlepšovať 
udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku alebo
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 
poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky, ako sú 
uvedené v článku 16, pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa, 
vidieckym MSP a hospodárskym 
subjektom v oblastiach, ktoré v reťazci 
nasledujú za poľnohospodárstvom, 
a v sociálnej sfére vo vidieckych 
oblastiach zlepšovať udržateľné riadenie a 
celkovú výkonnosť ich 
poľnohospodárskeho podniku, podniku 
alebo činnosti. Preto by sa malo 
povzbudzovať zriaďovanie takýchto 
služieb a využívanie poradenstva. S cieľom 
zvýšiť kvalitu a efektívnosť ponúkaného 
poradenstva by sa mali stanoviť minimálne 
kvalifikácie a pravidelné odborné 
vzdelávanie poradcov. Poradenské služby 
pre poľnohospodárske podniky, ako sa 
ustanovuje v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. HR/2012 z 
[…], by mali pomôcť poľnohospodárom 
posudzovať výkonnosť ich 
poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
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oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, 
poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na 
normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa 
môže vzťahovať aj na iné problémy 
spojené s ekonomickou, 
poľnohospodárskou a environmentálnou 
výkonnosťou poľnohospodárskeho 
podniku. Služby riadenia 
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci 
pre poľnohospodárske podniky by mali 
poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a 
uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku.

(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 
oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, 
poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na 
normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa 
môže vzťahovať aj na iné problémy 
spojené s ekonomickou, 
poľnohospodárskou a environmentálnou 
výkonnosťou poľnohospodárskeho 
podniku. Služby riadenia 
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci 
pre poľnohospodárske podniky by mali 
poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a 
uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku.

Or. de

Odôvodnenie

Malo by byť taktiež možné čerpať z poradenských služieb v súvislosti s rozvojom 
a rozširovaním činností na článkoch reťazca nasledujúcich za poľnohospodárstvom, ako je 
priame uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov na trh a agroturistika, a sociálnych služieb 
orientovaných na trh, ako je starostlivosť o starších ľudí a starostlivosť o deti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Spyros Danellis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP 
vo vidieckych oblastiach zlepšovať 
udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť
ich poľnohospodárskeho podniku alebo 
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP 
vo vidieckych oblastiach zlepšovať 
udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku alebo 
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 



AM\903101SK.doc 37/170 PE489.640v01-00

SK

poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 
oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, 
poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na 
normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa 
môže vzťahovať aj na iné problémy 
spojené s ekonomickou, 
poľnohospodárskou a environmentálnou 
výkonnosťou poľnohospodárskeho 
podniku. Služby riadenia 
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci 
pre poľnohospodárske podniky by mali 
poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a 
uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku.

poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 
oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. 
Poľnohospodárske poradenské služby by 
mali poskytovať informácie aj o účinnom 
riadení rizika a o možnostiach spojených 
s rizikom, ktoré majú poľnohospodári 
k dispozícii. Ak je vhodné, poradenstvo by 
sa malo vzťahovať aj na normy 
bezpečnosti práce. Poradenstvo sa môže 
vzťahovať aj na iné problémy spojené s 
ekonomickou, poľnohospodárskou a 
environmentálnou výkonnosťou 
poľnohospodárskeho podniku. Služby 
riadenia poľnohospodárskych podnikov a 
výpomoci pre poľnohospodárske podniky 
by mali poľnohospodárom pomôcť zlepšiť 
a uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP 
vo vidieckych oblastiach zlepšovať 
udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku alebo 
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 
poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 
oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, 
poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na 
normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa 
môže vzťahovať aj na iné problémy 
spojené s ekonomickou, 
poľnohospodárskou a environmentálnou 

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP 
vo vidieckych oblastiach zlepšovať 
udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku alebo 
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 
poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 
oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, 
poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na 
normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa 
môže vzťahovať aj na iné problémy 
spojené s ekonomickou, 
poľnohospodárskou a environmentálnou 
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výkonnosťou poľnohospodárskeho 
podniku. Služby riadenia 
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci 
pre poľnohospodárske podniky by mali 
poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a 
uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku.

výkonnosťou poľnohospodárskeho 
podniku. Služby riadenia 
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci 
pre poľnohospodárske podniky by mali 
poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a 
uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku. Okrem toho by v súvislosti so 
zvyšujúcim sa počtom úmrtí a nehôd 
v poľnohospodárskych podnikoch mali 
poľnohospodárske poradenské služby 
poskytovať poradenstvo a usmernenia 
týkajúce sa zlepšovania opatrení v oblasti 
bezpečnosti poľnohospodárskeho podniku 
a bezpečnosti ľudí pracujúcich a žijúcich 
v poľnohospodárskych podnikoch.

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodárstvo je riskantné povolanie s vysokým rizikovým profilom. U poľnohospodárov
je 7-krát vyššia pravdepodobnosť úmrtia na pracovisku než u všeobecnej pracovnej sily. 
V celej EÚ sa v poľnohospodárstve stane za rok zhruba 550 smrteľných nehôd. Zvýšené 
informovanie a lepšie povedomie o opatreniach v oblasti bezpečnosti poľnohospodárskeho 
podniku by poľnohospodárom pomohlo túto situáciu riešiť, keďže bezpečnosť a ochrana 
zdravia je základnou požiadavkou udržateľného poľnohospodárskeho podnikania a riadenia 
poľnohospodárskeho podniku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP 
vo vidieckych oblastiach zlepšovať 
udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku alebo 
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 
poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a 

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP 
vo vidieckych oblastiach zlepšovať 
udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku alebo 
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 
poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a 
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efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 
oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, 
poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na 
normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa 
môže vzťahovať aj na iné problémy 
spojené s ekonomickou, 
poľnohospodárskou a environmentálnou 
výkonnosťou poľnohospodárskeho 
podniku. Služby riadenia 
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci 
pre poľnohospodárske podniky by mali 
poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a 
uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku.

efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody a pôdy, 
poradenstva v oblasti integrovanej 
ochrany proti škodcom a využívania 
nechemických alternatív, oznamovania 
chorôb zvierat a inovácií, aspoň v rozsahu 
stanovenom v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 
č. HR/2012. Ak je vhodné, poradenstvo by 
sa malo vzťahovať aj na normy 
bezpečnosti práce. Poradenstvo sa môže 
vzťahovať aj na iné problémy spojené s 
ekonomickou, poľnohospodárskou a 
environmentálnou výkonnosťou 
poľnohospodárskeho podniku. Služby 
riadenia poľnohospodárskych podnikov a 
výpomoci pre poľnohospodárske podniky 
by mali poľnohospodárom pomôcť zlepšiť 
a uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 14 ods. 4 smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov 
členské štáty ustanovia alebo podporia vytvorenie podmienok potrebných na vykonávanie 
integrovanej ochrany proti škodcom. Zabezpečia najmä, aby profesionálni používatelia mali k 
dispozícii informácie a nástroje na monitorovanie škodcov a rozhodovanie, ako aj poradenské 
služby týkajúce sa integrovanej ochrany proti škodcom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP 
vo vidieckych oblastiach zlepšovať 
udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku alebo 
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 
poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 
oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, 
poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na 
normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa 
môže vzťahovať aj na iné problémy 
spojené s ekonomickou, 

(16) Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky pomáhajú 
poľnohospodárom, vlastníkom lesa a MSP 
vo vidieckych oblastiach zlepšovať 
udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku alebo 
podniku. Preto by sa malo povzbudzovať 
zriaďovanie takýchto služieb a využívanie 
poradenstva poľnohospodármi, vlastníkmi 
lesa a MSP. S cieľom zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť ponúkaného poradenstva by sa 
mali stanoviť minimálne kvalifikácie a 
pravidelné odborné vzdelávanie poradcov. 
Poradenské služby pre poľnohospodárske 
podniky, ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
HR/2012 z […], by mali pomôcť 
poľnohospodárom posudzovať výkonnosť 
ich poľnohospodárskeho podniku a 
identifikovať potrebné zlepšenie v 
súvislosti so zákonnými požiadavkami na 
riadenie, s dobrým poľnohospodárskym a 
environmentálnym stavom, 
poľnohospodárskou praxou priaznivou pre 
klímu a životné prostredie stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. DP/2012 z […], s požiadavkami 
alebo opatreniami týkajúcimi sa 
zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene, 
biologickej diverzity, ochrany vody, 
oznamovania chorôb zvierat a inovácií, 
aspoň v rozsahu stanovenom v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. HR/2012. Ak je vhodné, 
poradenstvo by sa malo vzťahovať aj na 
normy bezpečnosti práce. Poradenstvo sa 
môže vzťahovať aj na iné problémy 
spojené s ekonomickou, 



PE489.640v01-00 42/170 AM\903101SK.doc

SK

poľnohospodárskou a environmentálnou 
výkonnosťou poľnohospodárskeho 
podniku. Služby riadenia 
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci 
pre poľnohospodárske podniky by mali 
poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a 
uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku.

poľnohospodárskou a environmentálnou 
výkonnosťou poľnohospodárskeho 
podniku a s jeho výkonnosťou v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat. 
Služby riadenia poľnohospodárskych 
podnikov a výpomoci pre 
poľnohospodárske podniky by mali 
poľnohospodárom pomôcť zlepšiť a 
uľahčiť riadenie ich poľnohospodárskeho 
podniku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Systémy kvality poľnohospodárskych 
výrobkov a potravín Únie alebo členských 
štátov poskytujú spotrebiteľom záruky 
kvality a charakteristík výrobku alebo 
použitého výrobného procesu, vyplývajúce 
z účasti poľnohospodárov na týchto 
systémoch, pomáhajú dosiahnuť pridanú 
hodnotu príslušných výrobkov a 
skvalitňovať ich trhové príležitosti. Preto 
by sa poľnohospodári mali povzbudzovať, 
aby sa zúčastňovali na týchto systémoch. 
Vzhľadom na to, že v čase vstupu do 
takýchto systémov a v prvých rokoch 
účasti poľnohospodárov im dodatočné 
náklady a uložené povinnosti v dôsledku 
ich účasti trh v plnej miere nevynahradí, 
podpora by mala byť obmedzená na 
nových účastníkov a mala by sa 
vzťahovať na obdobie najviac päť rokov.
Vzhľadom na osobitné charakteristiky 
bavlny ako poľnohospodárskeho výrobku, 
by sa mali zahrnúť aj systémy kvality 
bavlny. S cieľom zabezpečiť účinné a 

(18) Systémy kvality poľnohospodárskych 
výrobkov a potravín Únie alebo členských 
štátov poskytujú spotrebiteľom záruky 
kvality a charakteristík výrobku alebo 
použitého výrobného procesu, vyplývajúce 
z účasti poľnohospodárov na týchto 
systémoch, pomáhajú dosiahnuť pridanú 
hodnotu príslušných výrobkov a 
skvalitňovať ich trhové príležitosti. Preto 
by sa poľnohospodári mali povzbudzovať, 
aby sa zúčastňovali na týchto systémoch. 
Vzhľadom na osobitné charakteristiky 
bavlny ako poľnohospodárskeho výrobku, 
by sa mali zahrnúť aj systémy kvality 
bavlny. S cieľom zabezpečiť účinné a 
efektívne využívanie rozpočtových zdrojov 
EPFRV by sa právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o systémy 
kvality Únie, na ktoré sa môže vzťahovať 
toto opatrenie.
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efektívne využívanie rozpočtových zdrojov 
EPFRV by sa právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o systémy 
kvality Únie, na ktoré sa môže vzťahovať 
toto opatrenie.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) S cieľom zlepšiť ekonomickú a 
environmentálnu výkonnosť 
poľnohospodárskych podnikov a 
vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť 
sektora uvádzania poľnohospodárskych 
výrobkov na trh a ich spracovania, 
poskytnúť infraštruktúru potrebnú na 
rozvoj poľnohospodárstva a podporovať 
nevýnosné investície potrebné na splnenie 
environmentálnych cieľov, by sa mala 
poskytovať podpora na fyzické investície 
prispievajúce k týmto cieľom. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne 
intervenčné oblasti. V záujme 
zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou, by sa jedno opatrenie malo 
vzťahovať na všetky druhy fyzických 
investícií. Členské štáty by mali stanoviť 
prahovú hodnotu pre poľnohospodárske 
podniky oprávnené na pomoc na 
investície súvisiace s podporou 
životaschopnosti poľnohospodárskych 
podnikov na základe výsledkov analýzy 
slabých a silných stránok, príležitostí a 
hrozieb („SWOT“) ako prostriedku na 

(19) S cieľom zlepšiť ekonomickú a 
environmentálnu výkonnosť 
poľnohospodárskych podnikov a 
vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť 
sektora uvádzania poľnohospodárskych 
výrobkov na trh a ich spracovania, 
poskytnúť infraštruktúru potrebnú na 
rozvoj poľnohospodárstva a podporovať 
nevýnosné investície potrebné na splnenie 
environmentálnych cieľov, by sa mala 
poskytovať podpora na fyzické investície 
prispievajúce k týmto cieľom. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne 
intervenčné oblasti. V záujme 
zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou, by sa jedno opatrenie malo 
vzťahovať na všetky druhy fyzických 
investícií. 
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lepšie zacielenie pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) S cieľom zlepšiť ekonomickú a 
environmentálnu výkonnosť 
poľnohospodárskych podnikov a 
vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť 
sektora uvádzania poľnohospodárskych 
výrobkov na trh a ich spracovania, 
poskytnúť infraštruktúru potrebnú na 
rozvoj poľnohospodárstva a podporovať 
nevýnosné investície potrebné na splnenie 
environmentálnych cieľov, by sa mala 
poskytovať podpora na fyzické investície 
prispievajúce k týmto cieľom. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne 
intervenčné oblasti. V záujme 
zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou, by sa jedno opatrenie malo 
vzťahovať na všetky druhy fyzických 
investícií. Členské štáty by mali stanoviť 
prahovú hodnotu pre poľnohospodárske 
podniky oprávnené na pomoc na investície 
súvisiace s podporou životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov na základe 
výsledkov analýzy slabých a silných 
stránok, príležitostí a hrozieb („SWOT“) 
ako prostriedku na lepšie zacielenie 
pomoci.

(19) S cieľom zlepšiť ekonomickú a 
environmentálnu výkonnosť 
poľnohospodárskych podnikov a 
vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť 
sektora uvádzania poľnohospodárskych 
výrobkov na trh a ich spracovania, 
poskytnúť infraštruktúru potrebnú na 
rozvoj poľnohospodárstva a podporovať 
nevýnosné investície potrebné na splnenie 
environmentálnych cieľov, by sa mala 
poskytovať podpora na fyzické investície 
prispievajúce k týmto cieľom. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne 
intervenčné oblasti. V záujme 
zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou, by sa jedno opatrenie malo 
vzťahovať na všetky druhy fyzických 
investícií. Členské štáty by mali stanoviť
prahovú hodnotu pre poľnohospodárske 
podniky oprávnené na pomoc na investície 
súvisiace s podporou životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov a uviesť 
dôvody pre túto prahovú hodnotu.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) S cieľom zlepšiť ekonomickú a 
environmentálnu výkonnosť 
poľnohospodárskych podnikov a 
vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť 
sektora uvádzania poľnohospodárskych 
výrobkov na trh a ich spracovania, 
poskytnúť infraštruktúru potrebnú na 
rozvoj poľnohospodárstva a podporovať 
nevýnosné investície potrebné na splnenie 
environmentálnych cieľov, by sa mala 
poskytovať podpora na fyzické investície 
prispievajúce k týmto cieľom. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne 
intervenčné oblasti. V záujme 
zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou, by sa jedno opatrenie malo 
vzťahovať na všetky druhy fyzických 
investícií. Členské štáty by mali stanoviť 
prahovú hodnotu pre poľnohospodárske 
podniky oprávnené na pomoc na investície 
súvisiace s podporou životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov na základe 
výsledkov analýzy slabých a silných 
stránok, príležitostí a hrozieb („SWOT“) 
ako prostriedku na lepšie zacielenie 
pomoci.

(19) S cieľom zlepšiť ekonomickú a 
environmentálnu výkonnosť 
poľnohospodárskych podnikov a 
vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť 
sektora uvádzania poľnohospodárskych 
výrobkov na trh a ich spracovania, 
poskytnúť infraštruktúru potrebnú na 
rozvoj poľnohospodárstva a podporovať 
nevýnosné investície potrebné na splnenie 
environmentálnych cieľov, by sa mala 
poskytovať podpora na fyzické investície 
prispievajúce k týmto cieľom vrátane 
uplatňovania opatrení v oblasti 
biologickej kontroly ako prostriedku na 
zníženie množstva škodcov a zmiernenia 
ich dôsledkov, ako je využívanie 
prirodzených nepriateľov a prírodných 
látok posilňujúcich rastliny, a to 
v prípade, že tieto opatrenia stoja ročne
viac než ich chemické alternatívy. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne 
intervenčné oblasti. V záujme 
zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou, by sa jedno opatrenie malo 
vzťahovať na všetky druhy fyzických 
investícií. Členské štáty by mali stanoviť 
prahovú hodnotu pre poľnohospodárske 
podniky oprávnené na pomoc na investície 
súvisiace s podporou životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov na základe 
výsledkov analýzy slabých a silných 
stránok, príležitostí a hrozieb („SWOT“) 
ako prostriedku na lepšie zacielenie 
pomoci.

Or. en
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Odôvodnenie

Podpora biologickej kontroly je už v súčasnosti oprávneným výdavkom v rámci 
agroenvironmentálneho systému. Keďže sa však výslovne uvádza v EIP ako potenciál 
v oblasti zvyšovania produktivity, je na čase zvýšiť viditeľnosť alternatívnych metód 
a výrobkov voči chemickým vstupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) S cieľom zlepšiť ekonomickú a 
environmentálnu výkonnosť 
poľnohospodárskych podnikov a 
vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť 
sektora uvádzania poľnohospodárskych 
výrobkov na trh a ich spracovania, 
poskytnúť infraštruktúru potrebnú na 
rozvoj poľnohospodárstva a podporovať 
nevýnosné investície potrebné na splnenie 
environmentálnych cieľov, by sa mala 
poskytovať podpora na fyzické investície 
prispievajúce k týmto cieľom. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne 
intervenčné oblasti. V záujme 
zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou, by sa jedno opatrenie malo 
vzťahovať na všetky druhy fyzických 
investícií. Členské štáty by mali stanoviť 
prahovú hodnotu pre poľnohospodárske 
podniky oprávnené na pomoc na investície 
súvisiace s podporou životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov na základe 
výsledkov analýzy slabých a silných 
stránok, príležitostí a hrozieb („SWOT“) 
ako prostriedku na lepšie zacielenie 
pomoci.

(19) S cieľom zlepšiť ekonomickú a 
environmentálnu výkonnosť 
poľnohospodárskych podnikov a 
vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť 
sektora uvádzania poľnohospodárskych 
výrobkov na trh a ich spracovania, 
poskytnúť infraštruktúru potrebnú na 
rozvoj poľnohospodárstva a podporovať 
výnosné aj nevýnosné investície potrebné 
na splnenie environmentálnych cieľov, by 
sa mala poskytovať podpora na fyzické 
investície prispievajúce k týmto cieľom. 
Počas programového obdobia 2007 – 2013 
sa rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne 
intervenčné oblasti. V záujme 
zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou, by sa jedno opatrenie malo 
vzťahovať na všetky druhy fyzických 
investícií. Členské štáty by mali stanoviť 
prahovú hodnotu pre poľnohospodárske 
podniky oprávnené na pomoc na investície 
súvisiace s podporou životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov na základe 
výsledkov analýzy slabých a silných 
stránok, príležitostí a hrozieb („SWOT“) 
ako prostriedku na lepšie zacielenie 
pomoci.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
James Nicholson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) S cieľom zlepšiť ekonomickú a 
environmentálnu výkonnosť 
poľnohospodárskych podnikov a 
vidieckych podnikov, zlepšiť účinnosť 
sektora uvádzania poľnohospodárskych 
výrobkov na trh a ich spracovania, 
poskytnúť infraštruktúru potrebnú na
rozvoj poľnohospodárstva a podporovať 
nevýnosné investície potrebné na splnenie 
environmentálnych cieľov, by sa mala 
poskytovať podpora na fyzické investície 
prispievajúce k týmto cieľom. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne 
intervenčné oblasti. V záujme 
zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou, by sa jedno opatrenie malo 
vzťahovať na všetky druhy fyzických 
investícií. Členské štáty by mali stanoviť 
prahovú hodnotu pre poľnohospodárske 
podniky oprávnené na pomoc na investície 
súvisiace s podporou životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov na základe 
výsledkov analýzy slabých a silných 
stránok, príležitostí a hrozieb („SWOT“) 
ako prostriedku na lepšie zacielenie 
pomoci.

(19) S cieľom zlepšiť ekonomickú a 
environmentálnu výkonnosť 
poľnohospodárskych podnikov, podnikov 
lesného hospodárstva a vidieckych 
podnikov, zlepšiť účinnosť sektora 
uvádzania poľnohospodárskych výrobkov 
na trh a ich spracovania, poskytnúť 
infraštruktúru potrebnú na rozvoj 
poľnohospodárstva a podporovať 
nevýnosné investície potrebné na splnenie 
environmentálnych cieľov, by sa mala 
poskytovať podpora na fyzické investície 
prispievajúce k týmto cieľom. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne 
intervenčné oblasti. V záujme 
zjednodušenia ale aj s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou, by sa jedno opatrenie malo 
vzťahovať na všetky druhy fyzických 
investícií. Členské štáty by mali stanoviť 
prahovú hodnotu pre poľnohospodárske 
podniky oprávnené na pomoc na investície 
súvisiace s podporou životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov na základe 
výsledkov analýzy slabých a silných 
stránok, príležitostí a hrozieb („SWOT“) 
ako prostriedku na lepšie zacielenie 
pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Poľnohospodársky sektor je viac ako 
iné sektory vystavený poškodeniu jeho 
produktívneho potenciálu prírodnými 
katastrofami. S cieľom napomôcť 
životaschopnosti a konkurencieschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov v 
súvislosti s takýmito katastrofami by sa 
mala poľnohospodárom poskytovať 
podpora na obnovu zničeného
poľnohospodárskeho potenciálu. Členské 
štáty by mali zároveň zabezpečiť, aby sa 
predišlo nadmernej náhrade škody v 
dôsledku kombinácie národných, 
súkromných systémov kompenzácie a 
takýchto systémov Únie (najmä opatrenia 
manažmentu rizík). S cieľom zabezpečiť 
účinné a efektívne využívanie 
rozpočtových zdrojov EPFRV by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
oprávnených nákladov v rámci tohto 
opatrenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
oblastí činnosti, nových podnikov
súvisiacich s poľnohospodárstvom alebo 
lesným hospodárstvom alebo investícií do 
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konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

nepoľnohospodárskych činností 
a sociálneho poľnohospodárstva je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých podnikov
súvisiacich s poľnohospodárstvom alebo 
lesným hospodárstvom, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Marc Tarabella



PE489.640v01-00 50/170 AM\903101SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a udržateľnosť
vidieckych oblastí. Opatrenie rozvoja 
poľnohospodárskych podnikov a obchodu 
by malo mladým poľnohospodárom 
uľahčiť začatie podnikateľskej činnosti a 
štrukturálne prispôsobenie ich 
poľnohospodárskych podnikov po začatí 
podnikateľskej činnosti, diverzifikáciu 
poľnohospodárov na nepoľnohospodárske 
činnosti a zriadenie a rozvoj 
nepoľnohospodárskych MSP vo 
vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.
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Or. fr

Odôvodnenie

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
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podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mohla
poľnohospodárom, ktorí sa zaviazali 
previesť celý svoj podnik a zodpovedajúce 
platobné nároky na iného poľnohospodára, 
ktorý sa uvedenej schémy nezúčastňuje, 
poskytovať podpora.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Diane Dodds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vytváranie a vývoj novej
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
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poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mohla
poľnohospodárom, ktorí sa zaviazali 
previesť celý svoj podnik a zodpovedajúce 
platobné nároky na iného poľnohospodára, 
ktorý sa uvedenej schémy nezúčastňuje, 
poskytovať podpora.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
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prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti. V rámci tohto opatrenia by sa 
poľnohospodárom a ich rodinám malo 
tiež pomôcť s diverzifikáciou na 
nepoľnohospodárske činnosti a zriadením
a rozvojom nepoľnohospodárskych MSP 
vo vidieckych oblastiach. Zámerom by 
mala byť podpora vzniku 
podnikateľských činností, ktoré sa často 
vo vidieckych oblastiach zanedbávajú, aby 
sa mladým ľuďom a najmä ženám 
poskytla motivácia neodsťahovať sa
inam. Mal by sa povzbudzovať aj vývoj 
malých poľnohospodárskych podnikov, 
ktoré sú potenciálne ekonomicky 
životaschopné. S cieľom zabezpečiť 
životaschopnosť nových hospodárskych 
činností podporovaných v rámci tohto 
opatrenia by sa podpora mala podmieniť 
predložením podnikateľského plánu. 
Podpora na začatie podnikateľskej činnosti 
by sa mala vzťahovať iba na počiatočné 
obdobie života podniku a nemala by sa z 
nej stať prevádzková pomoc. Z tohto 
dôvodu, ak sa členské štáty rozhodnú 
poskytnúť pomoc v splátkach, mala by sa 
vzťahovať na obdobie najviac päť rokov. 
Okrem toho by sa v záujme povzbudenia 
reštrukturalizácie sektora 
poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom a ženám uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj MSP pôsobiacich 
v nových, nepoľnohospodárskych 
podnikateľských činnostiach vo 
vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
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podpora vo forme ročných platieb.

Or. es

Odôvodnenie

Príslušné podnikateľské modely by sa nemali obmedzovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom a ženám v 
poľnohospodárstve uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
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prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 
prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach vrátane 
drobných bitúnkov. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 



PE489.640v01-00 58/170 AM\903101SK.doc

SK

cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom uľahčiť začatie 
podnikateľskej činnosti a štrukturálne 

(21) Vytváranie a vývoj novej 
hospodárskej činnosti v podobe nových 
poľnohospodárskych podnikov, nových 
podnikov alebo investícií do 
nepoľnohospodárskych činností je 
nevyhnutný pre rozvoj a 
konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 
Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 
podnikov a obchodu by malo mladým 
poľnohospodárom a osobám po vyučení
uľahčiť začatie podnikateľskej činnosti a 
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prispôsobenie ich poľnohospodárskych 
podnikov po začatí podnikateľskej 
činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 
na nepoľnohospodárske činnosti a 
zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 
MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

štrukturálne prispôsobenie ich 
poľnohospodárskych podnikov po začatí 
podnikateľskej činnosti, diverzifikáciu 
poľnohospodárov na nepoľnohospodárske 
činnosti a zriadenie a rozvoj 
nepoľnohospodárskych MSP vo 
vidieckych oblastiach. Mal by sa 
povzbudzovať aj vývoj malých 
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 
potenciálne ekonomicky životaschopné. S 
cieľom zabezpečiť životaschopnosť 
nových hospodárskych činností 
podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
sa podpora mala podmieniť predložením 
podnikateľského plánu. Podpora na začatie 
podnikateľskej činnosti by sa mala 
vzťahovať iba na počiatočné obdobie 
života podniku a nemala by sa z nej stať 
prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 
členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 
splátkach, mala by sa vzťahovať na 
obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia reštrukturalizácie 
sektora poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý sa 
uvedenej schémy nezúčastňuje, poskytovať 
podpora vo forme ročných platieb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) MSP sú základom vidieckeho 
hospodárstva Únie. Rozvoj 
poľnohospodárskych a 

(22) MSP sú základom vidieckeho 
hospodárstva Únie. Rozvoj 
poľnohospodárskych a 
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nepoľnohospodárskych podnikov by mal 
byť zameraný na podporu zamestnanosti a 
vytváranie kvalitných pracovných miest vo 
vidieckych oblastiach, zachovanie 
existujúcich pracovných miest, zníženie 
sezónnych výkyvov zamestnanosti, rozvoj
nepoľnohospodárskych sektorov mimo 
poľnohospodárstva a spracovania
poľnohospodárskych výrobkov a potravín a 
zároveň na podporu integrácie podnikov a 
miestnych medziodvetvových spojení. 
Mali by sa podporovať projekty, ktoré 
naraz integrujú poľnohospodárstvo, 
vidiecky cestovný ruch prostredníctvom 
propagácie udržateľného a zodpovedného 
turizmu vo vidieckych oblastiach, prírodné 
a kultúrne dedičstvo, ako aj investície do 
energie z obnoviteľných zdrojov.

nepoľnohospodárskych malých podnikov 
by mal byť zameraný na podporu 
zamestnanosti a vytváranie kvalitných 
pracovných miest vo vidieckych 
oblastiach, zachovanie existujúcich 
pracovných miest, zníženie sezónnych 
výkyvov zamestnanosti, sieťovú 
spoluprácu nepoľnohospodárskych 
sektorov s poľnohospodárstvom 
a spracúvaním poľnohospodárskych 
výrobkov a potravín a zároveň na podporu 
integrácie podnikov a miestnych 
medziodvetvových spojení. Mali by sa 
podporovať projekty, ktoré naraz integrujú 
poľnohospodárstvo, vidiecky cestovný 
ruch prostredníctvom propagácie 
udržateľného a zodpovedného turizmu vo 
vidieckych oblastiach, prírodné a kultúrne 
dedičstvo, ako aj investície do energie z 
obnoviteľných zdrojov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) MSP sú základom vidieckeho 
hospodárstva Únie. Rozvoj 
poľnohospodárskych a 
nepoľnohospodárskych podnikov by mal 
byť zameraný na podporu zamestnanosti a 
vytváranie kvalitných pracovných miest vo 
vidieckych oblastiach, zachovanie 
existujúcich pracovných miest, zníženie 
sezónnych výkyvov zamestnanosti, rozvoj 
nepoľnohospodárskych sektorov mimo 
poľnohospodárstva a spracovania 
poľnohospodárskych výrobkov a potravín a 
zároveň na podporu integrácie podnikov a 
miestnych medziodvetvových spojení. 
Mali by sa podporovať projekty, ktoré 

(22) MSP sú základom vidieckeho 
hospodárstva Únie. Rozvoj 
poľnohospodárskych a 
nepoľnohospodárskych podnikov by mal 
byť zameraný na podporu zamestnanosti a 
vytváranie kvalitných pracovných miest vo 
vidieckych oblastiach, zachovanie 
existujúcich pracovných miest, zníženie 
sezónnych výkyvov zamestnanosti, rozvoj 
nepoľnohospodárskych sektorov mimo 
poľnohospodárstva a spracovania 
poľnohospodárskych výrobkov a potravín a 
zároveň na podporu integrácie podnikov a 
miestnych medziodvetvových spojení. 
Mali by sa podporovať projekty, ktoré 
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naraz integrujú poľnohospodárstvo, 
vidiecky cestovný ruch prostredníctvom 
propagácie udržateľného a zodpovedného 
turizmu vo vidieckych oblastiach, prírodné 
a kultúrne dedičstvo, ako aj investície do 
energie z obnoviteľných zdrojov.

naraz integrujú poľnohospodárstvo, 
vidiecky cestovný ruch prostredníctvom 
propagácie udržateľného a zodpovedného 
turizmu vo vidieckych oblastiach, prírodné 
a kultúrne dedičstvo, ako aj investície do 
energie z obnoviteľných zdrojov. V tejto 
súvislosti by sa mala venovať osobitná 
pozornosť presadzovaniu a podpore 
prístupu žien k pracovným miestam, ktoré 
môžu z týchto iniciatív vzniknúť, 
a vytváraniu osobitných foriem podpory 
odbornej prípravy a prístupu 
k podnikaniu pre ženy vo vidieckych 
oblastiach.

Or. es

Odôvodnenie

Rôzne štúdie ukazujú, že pracovné príležitosti pre ženy sú rozhodujúci faktor pri udržiavaní 
osídlenia vidieckych oblastí a hospodárskych činností, ktoré sa v nich vykonávajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Členské štáty vyčlenia
prinajmenšom 5 % celkového
spolufinancovaného rozpočtu programu 
rozvoja vidieka na program pre mladých 
poľnohospodárov.

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu vekovej krízy v európskom poľnohospodárskom odvetví je dôležité, aby členské štáty
v novom programovom období zlepšili úsilie zamerané na mladých poľnohospodárov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) S cieľom zabezpečiť účinné a 
efektívne využívanie rozpočtových zdrojov 
EPFRV, zaručiť ochranu práv príjemcov a 
predísť diskriminácii medzi nimi by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o stanovenie podmienok, na 
základe ktorých sa právnické subjekty 
môžu považovať za mladých 
poľnohospodárov, určenie obdobia odkladu 
na získanie zručností potrebných na výkon 
zamestnania, minimálny obsah 
podnikateľských plánov, kritériá, ktoré 
majú členské štáty používať na 
vymedzenie malých poľnohospodárskych 
podnikov a horných a dolných prahových 
hodnôt na zistenie oprávnenosti operácie v 
rámci podpory pre mladých 
poľnohospodárov alebo rozvoja malých 
poľnohospodárskych podnikov.

(23) S cieľom zabezpečiť účinné a 
efektívne využívanie rozpočtových zdrojov 
EPFRV, zaručiť ochranu práv príjemcov a 
predísť diskriminácii medzi nimi by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o stanovenie podmienok, na 
základe ktorých sa právnické subjekty 
môžu považovať za mladých 
poľnohospodárov, určenie obdobia odkladu 
na získanie zručností potrebných na výkon 
zamestnania, minimálny obsah 
podnikateľských plánov, kritériá, ktoré 
majú členské štáty používať na 
vymedzenie malých poľnohospodárskych 
podnikov a horných a dolných prahových 
hodnôt na zistenie oprávnenosti operácie v 
rámci podpory pre mladých 
poľnohospodárov alebo rozvoja malých 
poľnohospodárskych podnikov. Členské 
štáty by mali pokračovať v osobitnom úsilí 
vyvinutom počas programového obdobia 
2007 – 2013 na podporu mladých 
poľnohospodárov a činností súvisiacich 
so začatím profesionálnej činnosti 
a zriaďovaním nových 
poľnohospodárskych 
a nepoľnohospodárskych podnikov,
a mali by aspoň 5 % celkového 
financovania EPFRV pre každý program 
rozvoja vidieka použiť na financovanie 
opatrení na podporu mladých 
poľnohospodárov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Alyn Smith



AM\903101SK.doc 63/170 PE489.640v01-00

SK

v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach vrátane voľného 
času a kultúry, obnova dedín a činnosti 
zamerané na obnovu a skvalitnenie 
kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí sú 
podstatným prvkom každého úsilia o 
využitie potenciálu rastu a podporu 
udržateľnosti vidieckych oblastí. Preto by 
sa mala poskytnúť podpora na operácie s 
týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia. 
V súlade s týmito cieľmi by sa mal 
povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii a odvráteniu trendov sociálneho a 
hospodárskeho úpadku a vyľudňovania 
vidieckych oblastí. S cieľom dosiahnuť 
maximálnu efektívnosť takejto podpory by 
sa príslušné operácie mali realizovať v 
súlade s plánmi rozvoja obcí a ich 
základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v 
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach vrátane voľného 
času a kultúry, obnova dedín a činnosti 
zamerané na obnovu a skvalitnenie 
kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí sú 
podstatným prvkom každého úsilia o 
využitie potenciálu rastu a podporu 
udržateľnosti vidieckych oblastí. Preto by 
sa mala poskytnúť podpora na operácie s 
týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným 
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia. 
Takáto podpora by sa mala sústrediť 
okolo zásady komunitného vlastníctva, 
s investíciami zameranými na projekty 
vlastnené a riadené rôznymi typmi 
demokratických orgánov zastupujúcich 
samotné spoločenstvá. V súlade s týmito 
cieľmi by sa mal povzbudzovať rozvoj 
služieb a infraštruktúry, ktorý vedie k 
sociálnej inklúzii a odvráteniu trendov 
sociálneho a hospodárskeho úpadku a 
vyľudňovania vidieckych oblastí. S cieľom 
dosiahnuť maximálnu efektívnosť takejto 
podpory by sa príslušné operácie mali 
realizovať v súlade s plánmi rozvoja obcí a 
ich základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v 
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach vrátane voľného 
času a kultúry, obnova dedín a činnosti 
zamerané na obnovu a skvalitnenie 
kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí sú 
podstatným prvkom každého úsilia o 
využitie potenciálu rastu a podporu 
udržateľnosti vidieckych oblastí. Preto by 
sa mala poskytnúť podpora na operácie s 
týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným 
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia. 
V súlade s týmito cieľmi by sa mal 
povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii a odvráteniu trendov sociálneho a 
hospodárskeho úpadku a vyľudňovania 
vidieckych oblastí. S cieľom dosiahnuť 
maximálnu efektívnosť takejto podpory by 
sa príslušné operácie mali realizovať v 
súlade s plánmi rozvoja obcí a ich 
základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných a sociálnych služieb 
vo vidieckych oblastiach vrátane voľného 
času a kultúry, obnova dedín a činnosti 
zamerané na obnovu a skvalitnenie 
kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí sú 
podstatným prvkom každého úsilia o 
využitie potenciálu rastu a podporu 
udržateľnosti vidieckych oblastí. Preto by 
sa mala poskytnúť podpora na operácie s 
týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným 
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia.
V súlade s týmito cieľmi by sa mal 
povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii a odvráteniu trendov sociálneho a 
hospodárskeho úpadku a vyľudňovania 
vidieckych oblastí. V tejto súvislosti by sa 
mala venovať osobitná pozornosť boju 
proti tomu, aby najmä mladé ženy
opúšťali pôdu, a to pomocou možnosti 
poskytovať podporu vytvorenú na základe 
článku 20, s cieľom ponúknuť im ďalšie 
vyhliadky, a teda poskytnúť dôvod 
neodsťahovať sa inam. S cieľom 
dosiahnuť maximálnu efektívnosť takejto 
podpory by sa príslušné operácie mali 
realizovať v súlade s plánmi rozvoja obcí a 
ich základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v 
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
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vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach vrátane voľného 
času a kultúry, obnova dedín a činnosti 
zamerané na obnovu a skvalitnenie 
kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí sú 
podstatným prvkom každého úsilia o 
využitie potenciálu rastu a podporu 
udržateľnosti vidieckych oblastí. Preto by 
sa mala poskytnúť podpora na operácie s 
týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným 
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia. 
V súlade s týmito cieľmi by sa mal 
povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii a odvráteniu trendov sociálneho a 
hospodárskeho úpadku a vyľudňovania 
vidieckych oblastí. S cieľom dosiahnuť 
maximálnu efektívnosť takejto podpory by 
sa príslušné operácie mali realizovať v 
súlade s plánmi rozvoja obcí a ich 
základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v 
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach vrátane voľného 
času a kultúry, obnova dedín a činnosti 
zamerané na obnovu a skvalitnenie 
kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí sú 
podstatným prvkom každého úsilia o 
využitie potenciálu rastu a podporu 
udržateľnosti vidieckych oblastí. Preto by 
sa mala poskytnúť podpora na operácie s 
týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným 
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia. 
V súlade s týmito cieľmi by sa mal 
povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii, odstraňuje hospodársku 
diskrimináciu žien a ich diskrimináciu na 
pracovisku a odvracia trendy trendov 
sociálneho a hospodárskeho úpadku a 
vyľudňovania vidieckych oblastí. S cieľom 
dosiahnuť maximálnu efektívnosť takejto 
podpory by sa príslušné operácie mali 
realizovať v súlade s plánmi rozvoja obcí a 
ich základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v 
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
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z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach vrátane voľného 
času a kultúry, obnova dedín a činnosti 
zamerané na obnovu a skvalitnenie 
kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí sú 
podstatným prvkom každého úsilia o 
využitie potenciálu rastu a podporu 
udržateľnosti vidieckych oblastí. Preto by 
sa mala poskytnúť podpora na operácie s 
týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným 
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia. 
V súlade s týmito cieľmi by sa mal 
povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii a odvráteniu trendov sociálneho a 
hospodárskeho úpadku a vyľudňovania 
vidieckych oblastí. S cieľom dosiahnuť 
maximálnu efektívnosť takejto podpory by 
sa príslušné operácie mali realizovať v 
súlade s plánmi rozvoja obcí a ich 
základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v 
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach vrátane voľného 
času a kultúry, obnova dedín a činnosti 
zamerané na obnovu a skvalitnenie 
kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí sú 
podstatným prvkom každého úsilia o 
využitie potenciálu rastu a podporu 
udržateľnosti vidieckych oblastí
a efektívneho využívania zdrojov v nich, 
ako aj o vytvorenie kruhového 
regionálneho hospodárstva vo vidieckych 
oblastiach. Preto by sa mala poskytnúť 
podpora na operácie s týmto cieľom 
vrátane prístupu k informačným a 
komunikačným technológiám a rozvoja 
rýchleho a ultrarýchleho širokopásmového 
pripojenia. V súlade s týmito cieľmi by sa 
mal povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii a odvráteniu trendov sociálneho a 
hospodárskeho úpadku a vyľudňovania 
vidieckych oblastí. S cieľom dosiahnuť 
maximálnu efektívnosť takejto podpory by 
sa príslušné operácie mali realizovať v 
súlade s plánmi rozvoja obcí a ich 
základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
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preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v 
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach vrátane voľného 
času a kultúry, obnova dedín a činnosti 
zamerané na obnovu a skvalitnenie 
kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí sú 
podstatným prvkom každého úsilia o 
využitie potenciálu rastu a podporu 
udržateľnosti vidieckych oblastí. Preto by 
sa mala poskytnúť podpora na operácie s 
týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným 
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia. 
V súlade s týmito cieľmi by sa mal 
povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii a odvráteniu trendov sociálneho a 
hospodárskeho úpadku a vyľudňovania 
vidieckych oblastí. S cieľom dosiahnuť 
maximálnu efektívnosť takejto podpory by 
sa príslušné operácie mali realizovať v 
súlade s plánmi rozvoja obcí a ich 
základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach, vrátane 
predovšetkým predškolského, školského 
a mimoškolského vzdelávania, miestnych 
knižníc, rekreačných a športových 
stredísk, obnova dedín a činnosti zamerané 
na obnovu a skvalitnenie kultúrneho a 
prírodného dedičstva dedín a vidieckych 
krajinných oblastí sú podstatným prvkom 
každého úsilia o využitie potenciálu rastu a 
podporu udržateľnosti vidieckych oblastí. 
Preto by sa mala poskytnúť podpora na 
operácie s týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným 
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia. 
V súlade s týmito cieľmi by sa mal 
povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii a odvráteniu trendov sociálneho a 
hospodárskeho úpadku a vyľudňovania 
vidieckych oblastí. S cieľom dosiahnuť 
maximálnu efektívnosť takejto podpory by 
sa príslušné operácie mali realizovať v 
súlade s plánmi rozvoja obcí a ich 
základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
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oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v 
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach vrátane voľného 
času a kultúry, obnova dedín a činnosti 
zamerané na obnovu a skvalitnenie 
kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a 
vidieckych krajinných oblastí sú 
podstatným prvkom každého úsilia o 
využitie potenciálu rastu a podporu 
udržateľnosti vidieckych oblastí. Preto by 
sa mala poskytnúť podpora na operácie s 
týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným 
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia. 
V súlade s týmito cieľmi by sa mal 
povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii a odvráteniu trendov sociálneho a 
hospodárskeho úpadku a vyľudňovania 
vidieckych oblastí. S cieľom dosiahnuť 
maximálnu efektívnosť takejto podpory by 
sa príslušné operácie mali realizovať v 
súlade s plánmi rozvoja obcí a ich 
základných služieb, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 

(24) Rozvoj miestnej infraštruktúry a 
miestnych základných služieb vo 
vidieckych oblastiach vrátane zariadení 
pôsobiacich v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a prevencie voľného času a 
kultúry, obnova dedín a činnosti zamerané 
na obnovu a skvalitnenie kultúrneho a 
prírodného dedičstva dedín a vidieckych 
krajinných oblastí sú podstatným prvkom 
každého úsilia o využitie potenciálu rastu a 
podporu udržateľnosti vidieckych oblastí. 
Preto by sa mala poskytnúť podpora na 
operácie s týmto cieľom vrátane prístupu k 
informačným a komunikačným 
technológiám a rozvoja rýchleho a 
ultrarýchleho širokopásmového pripojenia. 
V súlade s týmito cieľmi by sa mal 
povzbudzovať rozvoj služieb a 
infraštruktúry, ktorý vedie k sociálnej 
inklúzii a odvráteniu trendov sociálneho a 
hospodárskeho úpadku a vyľudňovania 
vidieckych oblastí. S cieľom dosiahnuť 
maximálnu efektívnosť takejto podpory by 
sa príslušné operácie mali realizovať v 
súlade s plánmi rozvoja obcí a ich 
základných služieb, ako sú zariadenia 
pôsobiace v oblasti zdravotnej 
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zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v 
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

starostlivosti a prevencie, ak takéto plány 
existujú, vypracovanými jednou alebo 
viacerými vidieckymi obcami. S cieľom 
zabezpečiť súdržnosť s cieľmi Únie v 
oblasti klímy by sa právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie druhov infraštruktúry energie 
z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
oprávnené na podporu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24a) Zdôrazňuje význam začlenenia 
ekologického hospodárstva ako cieľa, 
ktorý by mala podporovať politika 
v oblasti rozvoja vidieka v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Naliehavo 
žiada o dôraznejšiu podporu zavádzania 
a optimalizácie infraštruktúry 
a logistických schopností s cieľom 
mobilizovať biomasu environmentálnym
a ekonomickým spôsobom, najmä pokiaľ 
ide o mobilizáciu poľnohospodárskeho 
odpadu, zvyškov, drevno-celulózneho 
materiálu a nepotravinového celulózneho 
materiálu. Navrhuje preto, aby sa zaviedlo 
osobitné opatrenie na podporu 
udržateľnej mobilizácie a zhodnocovania 
poľnohospodárskych zvyškov na ich 
spracovanie do bioproduktov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Karin Kadenbach
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24a) V záujme zachovania a posilnenia 
biodiverzity vo vidieckych oblastiach je 
potrebné, aby rozvoj vidieka prispieval 
k vhodnej implementácii siete Natura 
2000 zavedením osobitných nástrojov na 
tvorbu riadiacich postupov a realizáciu 
projektov vrátane osobitnej infraštruktúry 
(neproduktívne investície).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja vidieka a podpora na 
udržateľné využitie pôdy šetrné voči klíme 
by mala zahŕňať rozvoj zalesnených oblastí 
a udržateľné riadenie lesov. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne druhy 
podpory investícií do lesného hospodárstva 
a podpory jeho riadenia. V záujme 
zjednodušenia a zároveň s cieľom 
umožniť príjemcom navrhnúť a 
realizovať integrované projekty so 
zvýšenou pridanou hodnotou by sa malo 
jedno opatrenie vzťahovať na všetky 
druhy podpory investícií do lesného 
hospodárstva a podpory jeho riadenia. 
Toto opatrenie by sa malo vzťahovať na 
rozšírenie a zlepšenie lesných zdrojov 
prostredníctvom zalesňovania pôdy a 
vytvárania agro-lesníckych systémov, v 
ktorých sa kombinujú systémy 

(25) Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja vidieka a podpora na 
udržateľné využitie pôdy šetrné voči klíme 
by mala zahŕňať rozvoj zalesnených oblastí 
a udržateľné riadenie lesov. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne druhy 
podpory investícií do lesného hospodárstva 
a podpory jeho riadenia. Podpora by 
nemala narušiť hospodársku súťaž, mala by 
byť neutrálna z pohľadu trhu a mala by 
byť v súlade s environmentálnymi cieľmi. 
Plány lesného hospodárstva zahŕňajúce 
aspekty biodiverzity by sa mali uplatňovať
na všetky lesy, ktoré dostávajú finančné 
prostriedky z programov rozvoja vidieka.
Z uvedeného dôvodu by sa mali uložiť 
obmedzenia týkajúce sa veľkosti a právnej 
formy príjemcov. Mali by sa prijať 
preventívne opatrenia proti požiarom v 
oblastiach, ktoré členské štáty klasifikovali 
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extenzívneho poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva, na obnovu lesov 
zničených požiarmi alebo inými 
prírodnými katastrofami a príslušné 
preventívne opatrenia, na investície do 
nových lesníckych technológií a 
spracovania lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh s cieľom zlepšiť 
ekonomickú a environmentálnu 
výkonnosť vlastníkov lesa a na nevýnosné 
investície, ktorými sa zlepšuje ekosystém, 
ako aj klimatická odolnosť a 
environmentálna hodnota lesných 
ekosystémov. Podpora by nemala narušiť 
hospodársku súťaž a mala by byť neutrálna 
z pohľadu trhu. Z uvedeného dôvodu by sa 
mali uložiť obmedzenia týkajúce sa 
veľkosti a právnej formy príjemcov. Mali 
by sa prijať preventívne opatrenia proti 
požiarom v oblastiach, ktoré členské štáty 
klasifikovali ako oblasti so stredným alebo 
vysokým rizikom vzniku požiarov. Všetky 
preventívne opatrenia by mali byť 
súčasťou plánu ochrany lesov. Výskyt 
prírodnej katastrofy v prípade opatrenia na 
obnovu zničeného lesného potenciálu by 
mali byť predmetom formálneho uznania 
verejnou vedeckou organizáciou. 
Lesohospodárske opatrenie by sa malo
prijať so zreteľom na záväzky Únie a 
členských štátov na medzinárodnej úrovni 
a malo by byť založené na národných 
alebo regionálnych programoch členských 
štátov pre lesné hospodárstvo alebo na 
rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali 
zohľadňovať záväzky prijaté na 
Ministerskej konferencii pre ochranu lesov 
v Európe. Malo by prispievať k realizácii 
stratégie lesného hospodárstva Únie16. S 
cieľom zabezpečiť, aby bolo zalesňovanie 
poľnohospodárskej pôdy v súlade s cieľmi 
politiky životného prostredia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o vymedzenie určitých 
minimálnych environmentálnych 
požiadaviek.

ako oblasti so stredným alebo vysokým 
rizikom vzniku požiarov, pričom by mali 
ísť nad rámec ciest a vodných nádrží, 
a zahrnuté by mali byť aj modernizované 
tradičné postupy. Všetky preventívne 
opatrenia by mali byť povinnou súčasťou 
každého plánu lesného hospodárstva 
v rámci jeho kapitoly venovanej ochrane. 
Výskyt prírodnej katastrofy v prípade 
opatrenia na obnovu zničeného lesného 
potenciálu by mali byť predmetom 
formálneho uznania verejnou vedeckou 
organizáciou. Lesohospodárske opatrenia
by sa mali prijať so zreteľom na záväzky 
Únie a členských štátov na medzinárodnej 
úrovni a mali by byť založené na 
národných alebo regionálnych programoch 
členských štátov pre lesné hospodárstvo 
alebo na rovnocenných nástrojoch, ktoré 
by mali zohľadňovať záväzky prijaté na 
Ministerskej konferencii pre ochranu lesov 
v Európe. Podpora lesohospodárskych 
opatrení by mala byť podmienená 
dodržiavaním dobrých lesohospodárskych 
postupov. S cieľom zabezpečiť, aby bolo 
zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy v 
súlade s cieľmi politiky životného 
prostredia, by sa právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie určitých minimálnych 
environmentálnych požiadaviek. V tejto 
súvislosti by mala zabezpečiť, aby 
akékoľvek prvotné zalesnenie bolo
prispôsobené miestnym podmienkam, bolo
zlučiteľné s životným prostredím, 
zlepšovalo biodiverzitu a bolo zakázané 
v prípade výsadby stromov v oblastiach 
poloprirodzeného trávnatého porastu. 
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja vidieka a podpora na 
udržateľné využitie pôdy šetrné voči klíme 
by mala zahŕňať rozvoj zalesnených oblastí 
a udržateľné riadenie lesov. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne druhy 
podpory investícií do lesného hospodárstva 
a podpory jeho riadenia. V záujme 
zjednodušenia a zároveň s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou by sa malo jedno opatrenie 
vzťahovať na všetky druhy podpory 
investícií do lesného hospodárstva a 
podpory jeho riadenia. Toto opatrenie by sa 
malo vzťahovať na rozšírenie a zlepšenie 
lesných zdrojov prostredníctvom 
zalesňovania pôdy a vytvárania agro-
lesníckych systémov, v ktorých sa 
kombinujú systémy extenzívneho 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
na obnovu lesov zničených požiarmi alebo 
inými prírodnými katastrofami a príslušné 
preventívne opatrenia, na investície do 
nových lesníckych technológií a 
spracovania lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh s cieľom zlepšiť 
ekonomickú a environmentálnu výkonnosť 
vlastníkov lesa a na nevýnosné investície, 
ktorými sa zlepšuje ekosystém, ako aj 
klimatická odolnosť a environmentálna 
hodnota lesných ekosystémov. Podpora by 
nemala narušiť hospodársku súťaž a mala 
by byť neutrálna z pohľadu trhu. Z 
uvedeného dôvodu by sa mali uložiť 

(25) Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja vidieka a podpora na 
udržateľné využitie pôdy šetrné voči klíme 
by mala zahŕňať rozvoj zalesnených oblastí 
a udržateľné riadenie lesov. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne druhy 
podpory investícií do lesného hospodárstva 
a podpory jeho riadenia. V záujme 
zjednodušenia a zároveň s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou by sa malo jedno opatrenie 
vzťahovať na všetky druhy podpory 
investícií do lesného hospodárstva a 
podpory jeho riadenia. Toto opatrenie by sa 
malo vzťahovať na rozšírenie a zlepšenie 
lesných zdrojov prostredníctvom 
zalesňovania pôdy a vytvárania agro-
lesníckych systémov, v ktorých sa 
kombinujú systémy extenzívneho 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
na obnovu lesov zničených požiarmi alebo 
inými prírodnými katastrofami a príslušné 
preventívne opatrenia, na investície do 
nových lesníckych technológií a 
spracovania lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh s cieľom zlepšiť 
ekonomickú a environmentálnu výkonnosť 
vlastníkov lesa a na nevýnosné investície, 
ktorými sa zlepšuje ekosystém, ako aj 
klimatická odolnosť a environmentálna 
hodnota lesných ekosystémov. Podpora by 
nemala narušiť hospodársku súťaž a mala 
by byť neutrálna z pohľadu trhu. Z 
uvedeného dôvodu by sa mali uložiť 
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obmedzenia týkajúce sa veľkosti a právnej 
formy príjemcov. Mali by sa prijať 
preventívne opatrenia proti požiarom v 
oblastiach, ktoré členské štáty klasifikovali 
ako oblasti so stredným alebo vysokým 
rizikom vzniku požiarov. Všetky 
preventívne opatrenia by mali byť 
súčasťou plánu ochrany lesov. Výskyt 
prírodnej katastrofy v prípade opatrenia na 
obnovu zničeného lesného potenciálu by 
mali byť predmetom formálneho uznania 
verejnou vedeckou organizáciou. 
Lesohospodárske opatrenie by sa malo 
prijať so zreteľom na záväzky Únie a 
členských štátov na medzinárodnej úrovni 
a malo by byť založené na národných alebo 
regionálnych programoch členských štátov 
pre lesné hospodárstvo alebo na 
rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali 
zohľadňovať záväzky prijaté na 
Ministerskej konferencii pre ochranu lesov 
v Európe. Malo by prispievať k realizácii 
stratégie lesného hospodárstva Únie. S 
cieľom zabezpečiť, aby bolo zalesňovanie 
poľnohospodárskej pôdy v súlade s cieľmi 
politiky životného prostredia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o vymedzenie určitých 
minimálnych environmentálnych 
požiadaviek.

obmedzenia týkajúce sa veľkosti a právnej 
formy príjemcov. Okrem toho by sa mala 
podpora obmedziť na tie činnosti, ktoré sú 
prospešné aj pre biodiverzitu a klímu. 
Plány lesného hospodárstva zahŕňajúce 
aspekty biodiverzity s cieľom dosiahnuť 
merateľné zlepšenie stavu ochrany 
druhov a biotopov závislých od lesného 
hospodárstva alebo ovplyvňovaných 
lesným hospodárstvom by mali byť 
nutnou podmienkou pre to, aby všetky lesy 
získali finančné prostriedky v rámci 
programov rozvoja vidieka, a to v súlade 
s požiadavkami stratégie EÚ v oblasti 
biodiverzity. Mali by sa prijať preventívne 
opatrenia proti požiarom v oblastiach, 
ktoré členské štáty klasifikovali ako oblasti 
so stredným alebo vysokým rizikom
vzniku požiarov. Všetky preventívne 
opatrenia by mali byť súčasťou plánu 
ochrany lesov. Výskyt prírodnej katastrofy 
v prípade opatrenia na obnovu zničeného 
lesného potenciálu by mali byť predmetom 
formálneho uznania verejnou vedeckou 
organizáciou. Lesohospodárske opatrenie 
by sa malo prijať so zreteľom na záväzky 
Únie a členských štátov na medzinárodnej 
úrovni a malo by byť založené na 
národných alebo regionálnych programoch 
členských štátov pre lesné hospodárstvo 
alebo na rovnocenných nástrojoch, ktoré 
by mali zohľadňovať záväzky prijaté na 
Ministerskej konferencii pre ochranu lesov 
v Európe. Malo by prispievať k realizácii 
stratégie lesného hospodárstva Únie. 
Akúkoľvek podporu lesohospodárskych 
opatrení možno podmieniť dodržiavaním 
štandardu dobrých lesohospodárskych 
postupov. S cieľom zabezpečiť, aby bolo 
zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy v 
súlade s cieľmi politiky životného 
prostredia, by sa právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy mala 
preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie určitých minimálnych 
environmentálnych požiadaviek.
Zalesňovanie sa však môže uskutočniť len 
v prípade využitia pôvodných druhov 
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stromov prispôsobených miestnym 
podmienkam. Okrem toho sa zalesňovanie 
nesmie uskutočniť na trvalých 
pasienkoch a nemalo by poškodzovať 
biodiverzitu ani životné prostredie.
Akákoľvek podpora využívania a výroby 
bioenergie by mala vychádzať z kritérií 
udržateľnosti. V prípade neexistencie 
právne záväzných kritérií udržateľnosti 
pre pevnú a plynnú biomasu na úrovni 
EÚ zahrnú členské štáty kritériá 
udržateľnosti pre pevnú a plynnú 
biomasu do svojho programu rozvoja 
vidieka.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Christa Klaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja vidieka a podpora na 
udržateľné využitie pôdy šetrné voči klíme 
by mala zahŕňať rozvoj zalesnených oblastí 
a udržateľné riadenie lesov. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne druhy 
podpory investícií do lesného hospodárstva 
a podpory jeho riadenia. V záujme 
zjednodušenia a zároveň s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou by sa malo jedno opatrenie 
vzťahovať na všetky druhy podpory 
investícií do lesného hospodárstva a 
podpory jeho riadenia. Toto opatrenie by sa 
malo vzťahovať na rozšírenie a zlepšenie 
lesných zdrojov prostredníctvom 
zalesňovania pôdy a vytvárania agro-
lesníckych systémov, v ktorých sa 

(25) Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja vidieka a podpora na 
udržateľné využitie pôdy šetrné voči klíme 
by mala zahŕňať rozvoj zalesnených oblastí 
a udržateľné riadenie lesov. Prísne 
uplatňovanie udržateľného lesného 
hospodárstva, využívanie nepoužívaných 
zdrojov lesného hospodárstva a zdrojov 
dreva a výraznejšie využívanie dreva môžu 
zásadným spôsobom prispieť 
k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy 
a širokospektrálnych cieľov stratégie 
EÚ2020. Počas programového obdobia 
2007 – 2013 sa rôzne opatrenia vzťahovali 
na rôzne druhy podpory investícií do 
lesného hospodárstva a podpory jeho 
riadenia. V záujme zjednodušenia a 
zároveň s cieľom umožniť príjemcom 
navrhnúť a realizovať integrované projekty 
so zvýšenou pridanou hodnotou by sa malo 
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kombinujú systémy extenzívneho 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
na obnovu lesov zničených požiarmi alebo 
inými prírodnými katastrofami a príslušné 
preventívne opatrenia, na investície do 
nových lesníckych technológií a 
spracovania lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh s cieľom zlepšiť 
ekonomickú a environmentálnu výkonnosť 
vlastníkov lesa a na nevýnosné investície, 
ktorými sa zlepšuje ekosystém, ako aj 
klimatická odolnosť a environmentálna 
hodnota lesných ekosystémov. Podpora by 
nemala narušiť hospodársku súťaž a mala 
by byť neutrálna z pohľadu trhu. Z 
uvedeného dôvodu by sa mali uložiť 
obmedzenia týkajúce sa veľkosti a právnej 
formy príjemcov. Mali by sa prijať 
preventívne opatrenia proti požiarom v 
oblastiach, ktoré členské štáty klasifikovali 
ako oblasti so stredným alebo vysokým 
rizikom vzniku požiarov. Všetky 
preventívne opatrenia by mali byť 
súčasťou plánu ochrany lesov. Výskyt 
prírodnej katastrofy v prípade opatrenia na 
obnovu zničeného lesného potenciálu by 
mali byť predmetom formálneho uznania 
verejnou vedeckou organizáciou. 
Lesohospodárske opatrenie by sa malo 
prijať so zreteľom na záväzky Únie a 
členských štátov na medzinárodnej úrovni 
a malo by byť založené na národných alebo 
regionálnych programoch členských štátov 
pre lesné hospodárstvo alebo na 
rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali 
zohľadňovať záväzky prijaté na 
Ministerskej konferencii pre ochranu lesov 
v Európe. Malo by prispievať k realizácii 
stratégie lesného hospodárstva Únie. S 
cieľom zabezpečiť, aby bolo zalesňovanie 
poľnohospodárskej pôdy v súlade s cieľmi 
politiky životného prostredia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o vymedzenie určitých 
minimálnych environmentálnych 
požiadaviek.

jedno opatrenie vzťahovať na všetky druhy 
podpory investícií do lesného hospodárstva 
a podpory jeho riadenia. Toto opatrenie by 
sa malo vzťahovať na rozšírenie a
zlepšenie lesných zdrojov prostredníctvom 
zalesňovania pôdy a vytvárania agro-
lesníckych systémov, v ktorých sa 
kombinujú systémy extenzívneho 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
na obnovu lesov zničených požiarmi alebo 
inými prírodnými katastrofami a príslušné 
preventívne opatrenia, na investície do 
nových lesníckych technológií a 
spracovania lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh s cieľom zlepšiť 
ekonomickú a environmentálnu výkonnosť 
vlastníkov lesa a na nevýnosné investície, 
ktorými sa zlepšuje ekosystém, ako aj 
klimatická odolnosť a environmentálna 
hodnota lesných ekosystémov. Podpora by 
nemala narušiť hospodársku súťaž a mala 
by byť neutrálna z pohľadu trhu. Z 
uvedeného dôvodu by sa mali uložiť 
obmedzenia týkajúce sa veľkosti a právnej 
formy príjemcov. Mali by sa prijať 
preventívne opatrenia proti požiarom v 
oblastiach, ktoré členské štáty klasifikovali 
ako oblasti so stredným alebo vysokým 
rizikom vzniku požiarov. Všetky 
preventívne opatrenia by mali byť 
súčasťou plánu ochrany lesov. Výskyt 
prírodnej katastrofy v prípade opatrenia na 
obnovu zničeného lesného potenciálu by 
mali byť predmetom formálneho uznania 
verejnou vedeckou organizáciou. 
Lesohospodárske opatrenie by sa malo 
prijať so zreteľom na záväzky Únie a 
členských štátov na medzinárodnej úrovni 
a malo by byť založené na národných alebo 
regionálnych programoch členských štátov 
pre lesné hospodárstvo alebo na 
rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali 
zohľadňovať záväzky prijaté na 
Ministerskej konferencii pre ochranu lesov 
v Európe. Malo by prispievať k realizácii 
stratégie lesného hospodárstva Únie. S 
cieľom zabezpečiť, aby bolo zalesňovanie 
poľnohospodárskej pôdy v súlade s cieľmi 
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politiky životného prostredia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o vymedzenie určitých 
minimálnych environmentálnych 
požiadaviek.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja vidieka a podpora na 
udržateľné využitie pôdy šetrné voči klíme 
by mala zahŕňať rozvoj zalesnených oblastí 
a udržateľné riadenie lesov. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne druhy 
podpory investícií do lesného hospodárstva 
a podpory jeho riadenia. V záujme 
zjednodušenia a zároveň s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou by sa malo jedno opatrenie 
vzťahovať na všetky druhy podpory 
investícií do lesného hospodárstva a 
podpory jeho riadenia. Toto opatrenie by sa 
malo vzťahovať na rozšírenie a zlepšenie 
lesných zdrojov prostredníctvom 
zalesňovania pôdy a vytvárania agro-
lesníckych systémov, v ktorých sa 
kombinujú systémy extenzívneho 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
na obnovu lesov zničených požiarmi alebo 
inými prírodnými katastrofami a príslušné 
preventívne opatrenia, na investície do 
nových lesníckych technológií a 
spracovania lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh s cieľom zlepšiť 
ekonomickú a environmentálnu výkonnosť 

(25) Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja vidieka a podpora na 
udržateľné využitie pôdy šetrné voči klíme 
by mala zahŕňať rozvoj zalesnených oblastí 
a udržateľné riadenie lesov. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne druhy 
podpory investícií do lesného hospodárstva 
a podpory jeho riadenia. V záujme 
zjednodušenia a zároveň s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou by sa malo jedno opatrenie 
vzťahovať na všetky druhy podpory 
investícií do lesného hospodárstva a 
podpory jeho riadenia. Toto opatrenie by sa 
malo vzťahovať na rozšírenie a zlepšenie 
lesných zdrojov prostredníctvom 
zalesňovania pôdy a vytvárania agro-
lesníckych systémov, v ktorých sa 
kombinujú systémy extenzívneho 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
na obnovu lesov zničených požiarmi alebo 
inými prírodnými katastrofami a príslušné 
preventívne opatrenia, na investície do 
nových lesníckych technológií a 
spracovania lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh s cieľom zlepšiť 
ekonomickú a environmentálnu výkonnosť 
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vlastníkov lesa a na nevýnosné investície, 
ktorými sa zlepšuje ekosystém, ako aj 
klimatická odolnosť a environmentálna 
hodnota lesných ekosystémov. Podpora by 
nemala narušiť hospodársku súťaž a mala 
by byť neutrálna z pohľadu trhu. Z 
uvedeného dôvodu by sa mali uložiť 
obmedzenia týkajúce sa veľkosti a právnej 
formy príjemcov. Mali by sa prijať 
preventívne opatrenia proti požiarom v 
oblastiach, ktoré členské štáty klasifikovali 
ako oblasti so stredným alebo vysokým 
rizikom vzniku požiarov. Všetky 
preventívne opatrenia by mali byť 
súčasťou plánu ochrany lesov. Výskyt 
prírodnej katastrofy v prípade opatrenia na 
obnovu zničeného lesného potenciálu by 
mali byť predmetom formálneho uznania 
verejnou vedeckou organizáciou. 
Lesohospodárske opatrenie by sa malo 
prijať so zreteľom na záväzky Únie a 
členských štátov na medzinárodnej úrovni 
a malo by byť založené na národných alebo 
regionálnych programoch členských štátov 
pre lesné hospodárstvo alebo na 
rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali 
zohľadňovať záväzky prijaté na 
Ministerskej konferencii pre ochranu lesov 
v Európe. Malo by prispievať k realizácii 
stratégie lesného hospodárstva Únie. S 
cieľom zabezpečiť, aby bolo zalesňovanie 
poľnohospodárskej pôdy v súlade s cieľmi 
politiky životného prostredia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o vymedzenie určitých 
minimálnych environmentálnych 
požiadaviek.

vlastníkov lesa a lesných robotníkov a na 
nevýnosné investície, ktorými sa zlepšuje 
ekosystém, ako aj klimatická odolnosť a 
environmentálna hodnota lesných 
ekosystémov. Podpora by nemala narušiť 
hospodársku súťaž a mala by byť neutrálna 
z pohľadu trhu. Z uvedeného dôvodu by sa 
mali uložiť obmedzenia týkajúce sa
veľkosti a právnej formy príjemcov 
v oblasti produkcie dreva. Tieto 
obmedzenia by sa nemali uplatňovať na 
podporu iných než drevných lesníckych 
výrobkov, ani na lesohospodárske 
investície z environmentálnych dôvodov.
Mali by sa prijať preventívne opatrenia 
proti požiarom v oblastiach, ktoré členské 
štáty klasifikovali ako oblasti so stredným 
alebo vysokým rizikom vzniku požiarov. 
Všetky preventívne opatrenia by mali byť 
súčasťou plánu ochrany lesov. Výskyt 
prírodnej katastrofy v prípade opatrenia na 
obnovu zničeného lesného potenciálu by 
mali byť predmetom formálneho uznania 
verejnou vedeckou organizáciou. 
Lesohospodárske opatrenie by sa malo 
prijať so zreteľom na záväzky Únie a 
členských štátov na medzinárodnej úrovni 
a malo by byť založené na národných alebo 
regionálnych programoch členských štátov 
pre lesné hospodárstvo alebo na 
rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali 
zohľadňovať záväzky prijaté na 
Ministerskej konferencii pre ochranu lesov 
v Európe. Malo by prispievať k realizácii 
stratégie lesného hospodárstva Únie. S 
cieľom zabezpečiť, aby bolo zalesňovanie 
poľnohospodárskej pôdy v súlade s cieľmi 
politiky životného prostredia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o vymedzenie určitých 
minimálnych environmentálnych 
požiadaviek.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja vidieka a podpora na 
udržateľné využitie pôdy šetrné voči klíme 
by mala zahŕňať rozvoj zalesnených oblastí 
a udržateľné riadenie lesov. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne druhy 
podpory investícií do lesného hospodárstva 
a podpory jeho riadenia. V záujme 
zjednodušenia a zároveň s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou by sa malo jedno opatrenie 
vzťahovať na všetky druhy podpory 
investícií do lesného hospodárstva a 
podpory jeho riadenia. Toto opatrenie by sa 
malo vzťahovať na rozšírenie a zlepšenie 
lesných zdrojov prostredníctvom 
zalesňovania pôdy a vytvárania agro-
lesníckych systémov, v ktorých sa 
kombinujú systémy extenzívneho 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
na obnovu lesov zničených požiarmi alebo 
inými prírodnými katastrofami a príslušné 
preventívne opatrenia, na investície do 
nových lesníckych technológií a 
spracovania lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh s cieľom zlepšiť 
ekonomickú a environmentálnu výkonnosť 
vlastníkov lesa a na nevýnosné investície, 
ktorými sa zlepšuje ekosystém, ako aj 
klimatická odolnosť a environmentálna 
hodnota lesných ekosystémov. Podpora by 
nemala narušiť hospodársku súťaž a mala 
by byť neutrálna z pohľadu trhu. Z 
uvedeného dôvodu by sa mali uložiť 
obmedzenia týkajúce sa veľkosti a právnej 
formy príjemcov. Mali by sa prijať 
preventívne opatrenia proti požiarom v 
oblastiach, ktoré členské štáty klasifikovali 

(25) Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou 
súčasťou rozvoja vidieka a podpora na 
udržateľné využitie pôdy šetrné voči klíme 
by mala zahŕňať rozvoj zalesnených oblastí 
a udržateľné riadenie lesov. Počas 
programového obdobia 2007 – 2013 sa 
rôzne opatrenia vzťahovali na rôzne druhy 
podpory investícií do lesného hospodárstva 
a podpory jeho riadenia. V záujme 
zjednodušenia a zároveň s cieľom umožniť 
príjemcom navrhnúť a realizovať 
integrované projekty so zvýšenou pridanou 
hodnotou by sa malo jedno opatrenie 
vzťahovať na všetky druhy podpory 
investícií do lesného hospodárstva a 
podpory jeho riadenia. Toto opatrenie by sa 
malo vzťahovať na rozšírenie a zlepšenie
lesných zdrojov prostredníctvom 
zalesňovania pôdy a vytvárania agro-
lesníckych systémov, v ktorých sa 
kombinujú systémy extenzívneho 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 
na obnovu lesov zničených požiarmi alebo 
inými prírodnými katastrofami a príslušné 
preventívne opatrenia, na investície do 
nových lesníckych technológií a 
spracovania lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh, investície do prípravy 
a skladovania lesohospodárskej biomasy 
a osievania oblasti s viacročnými 
energetickými plodinami, s cieľom zlepšiť 
ekonomickú, inovačnú a environmentálnu 
výkonnosť vlastníkov lesa a na nevýnosné 
investície, ktorými sa zlepšuje ekosystém, 
ako aj klimatická odolnosť a 
environmentálna hodnota lesných 
ekosystémov. Podpora by nemala narušiť 
hospodársku súťaž a mala by byť neutrálna 
z pohľadu trhu. Z uvedeného dôvodu by sa 
mali uložiť obmedzenia týkajúce sa 
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ako oblasti so stredným alebo vysokým 
rizikom vzniku požiarov. Všetky 
preventívne opatrenia by mali byť 
súčasťou plánu ochrany lesov. Výskyt 
prírodnej katastrofy v prípade opatrenia na 
obnovu zničeného lesného potenciálu by 
mali byť predmetom formálneho uznania 
verejnou vedeckou organizáciou. 
Lesohospodárske opatrenie by sa malo 
prijať so zreteľom na záväzky Únie a 
členských štátov na medzinárodnej úrovni 
a malo by byť založené na národných alebo 
regionálnych programoch členských štátov 
pre lesné hospodárstvo alebo na 
rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali 
zohľadňovať záväzky prijaté na 
Ministerskej konferencii pre ochranu lesov 
v Európe. Malo by prispievať k realizácii 
stratégie lesného hospodárstva Únie. S 
cieľom zabezpečiť, aby bolo zalesňovanie 
poľnohospodárskej pôdy v súlade s cieľmi 
politiky životného prostredia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o vymedzenie určitých 
minimálnych environmentálnych 
požiadaviek.

veľkosti a právnej formy príjemcov. Mali 
by sa prijať preventívne opatrenia proti 
požiarom v oblastiach, ktoré členské štáty 
klasifikovali ako oblasti so stredným alebo 
vysokým rizikom vzniku požiarov. Všetky 
preventívne opatrenia by mali byť 
súčasťou plánu ochrany lesov. Výskyt 
prírodnej katastrofy v prípade opatrenia na 
obnovu zničeného lesného potenciálu by 
mali byť predmetom formálneho uznania 
verejnou vedeckou organizáciou. 
Lesohospodárske opatrenie by sa malo 
prijať so zreteľom na záväzky Únie a 
členských štátov na medzinárodnej úrovni 
a malo by byť založené na národných alebo 
regionálnych programoch členských štátov 
pre lesné hospodárstvo alebo na 
rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali 
zohľadňovať záväzky prijaté na 
Ministerskej konferencii pre ochranu lesov 
v Európe. Malo by prispievať k realizácii 
stratégie lesného hospodárstva Únie. S 
cieľom zabezpečiť, aby bolo zalesňovanie 
poľnohospodárskej pôdy v súlade s cieľmi 
politiky životného prostredia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o vymedzenie určitých 
minimálnych environmentálnych 
požiadaviek.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Skupiny výrobcov pomáhajú 
poľnohospodárom spoločne čeliť výzvam 
zvýšenej konkurencie a konsolidácie 
následných trhov v súvislosti s uvádzaním 
ich výrobkov na trh vrátane miestnych 

(27) Skupiny výrobcov pomáhajú 
poľnohospodárom spoločne čeliť výzvam 
zvýšenej konkurencie a konsolidácie 
následných trhov v súvislosti s uvádzaním 
ich výrobkov na trh vrátane miestnych 
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trhov. Preto by sa malo povzbudzovať 
vytváranie skupín výrobcov. S cieľom 
zabezpečiť najlepšie využitie 
obmedzených finančných zdrojov by mali 
podporu využívať iba skupiny výrobcov, 
ktorí sa kvalifikujú ako MSP. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa skupina výrobcov stala 
životaschopným subjektom, by sa ako 
podmienka uznania skupiny výrobcov
členskými štátmi mal predložiť 
podnikateľský plán. S cieľom predísť 
poskytovaniu prevádzkovej pomoci a 
zachovať stimulačnú úlohu podpory by sa 
jej maximálne trvanie malo obmedziť na 
päť rokov.

trhov. Preto by sa malo povzbudzovať 
vytváranie skupín výrobcov, združení 
takýchto skupín, medziodvetvových 
organizácií, riadiacich družstiev a iných 
typov spolkových subjektov. S cieľom 
stimulovať koncentráciu dodávok by sa 
mali organizovať aj ďalšie formy podpory 
nad rámec tých, ktoré sú poskytované na 
vytvorenie uvedených subjektov. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa skupina výrobcov alebo 
iné typy uvedených subjektov uvedené 
stali životaschopnými subjektmi, by sa ako 
podmienka uznania takýchto subjektov
členskými štátmi mal predložiť 
podnikateľský plán alebo program
činnosti. S cieľom predísť poskytovaniu 
prevádzkovej pomoci a zachovať 
stimulačnú úlohu podpory by sa jej 
maximálne trvanie malo obmedziť na päť 
rokov.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Skupiny výrobcov pomáhajú 
poľnohospodárom spoločne čeliť výzvam 
zvýšenej konkurencie a konsolidácie 
následných trhov v súvislosti s uvádzaním 
ich výrobkov na trh vrátane miestnych 
trhov. Preto by sa malo povzbudzovať 
vytváranie skupín výrobcov. S cieľom 
zabezpečiť najlepšie využitie obmedzených 
finančných zdrojov by mali podporu 
využívať iba skupiny výrobcov, ktorí sa 
kvalifikujú ako MSP. S cieľom zabezpečiť, 
aby sa skupina výrobcov stala 
životaschopným subjektom, by sa ako 
podmienka uznania skupiny výrobcov 

(27) Skupiny výrobcov pomáhajú 
poľnohospodárom spoločne čeliť výzvam 
zvýšenej konkurencie a konsolidácie 
následných trhov v súvislosti s uvádzaním 
ich výrobkov na trh vrátane miestnych 
trhov. Preto by sa malo povzbudzovať 
vytváranie skupín výrobcov, s výslovným 
cieľom pomôcť poľnohospodárom zlepšiť 
ich vyjednávaciu silu v potravinovom 
dodávateľskom reťazci. S cieľom 
zabezpečiť najlepšie využitie obmedzených 
finančných zdrojov by mali podporu 
využívať iba skupiny výrobcov, ktorí sa 
kvalifikujú ako MSP. S cieľom zabezpečiť, 
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členskými štátmi mal predložiť 
podnikateľský plán. S cieľom predísť 
poskytovaniu prevádzkovej pomoci a 
zachovať stimulačnú úlohu podpory by sa 
jej maximálne trvanie malo obmedziť na 
päť rokov.

aby sa skupina výrobcov stala 
životaschopným subjektom, by sa ako 
podmienka uznania skupiny výrobcov 
členskými štátmi mal predložiť 
podnikateľský plán. S cieľom predísť 
poskytovaniu prevádzkovej pomoci a 
zachovať stimulačnú úlohu podpory by sa 
jej maximálne trvanie malo obmedziť na 
päť rokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Skupiny výrobcov pomáhajú 
poľnohospodárom spoločne čeliť výzvam 
zvýšenej konkurencie a konsolidácie 
následných trhov v súvislosti s uvádzaním 
ich výrobkov na trh vrátane miestnych 
trhov. Preto by sa malo povzbudzovať 
vytváranie skupín výrobcov. S cieľom 
zabezpečiť najlepšie využitie obmedzených 
finančných zdrojov by mali podporu 
využívať iba skupiny výrobcov, ktorí sa 
kvalifikujú ako MSP. S cieľom zabezpečiť, 
aby sa skupina výrobcov stala 
životaschopným subjektom, by sa ako 
podmienka uznania skupiny výrobcov 
členskými štátmi mal predložiť 
podnikateľský plán. S cieľom predísť 
poskytovaniu prevádzkovej pomoci a 
zachovať stimulačnú úlohu podpory by sa 
jej maximálne trvanie malo obmedziť na 
päť rokov.

(27) Skupiny výrobcov pomáhajú 
poľnohospodárom spoločne čeliť výzvam 
zvýšenej konkurencie a konsolidácie 
následných trhov v súvislosti s uvádzaním 
ich výrobkov na trh vrátane miestnych 
trhov. Preto by sa malo povzbudzovať 
vytváranie a zmeny veľkosti organizácií 
výrobcov prostredníctvom zlučovania, 
zvyšovania počtu členov alebo 
diferenciácie. S cieľom zabezpečiť 
najlepšie využitie obmedzených 
finančných zdrojov by mali podporu 
využívať iba organizácie výrobcov, ktorí 
sa kvalifikujú ako MSP. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa organizácie výrobcov 
stali životaschopnými subjektmi, by sa ako 
podmienka uznania organizácie výrobcov 
členskými štátmi mal predložiť 
podnikateľský plán. S cieľom predísť 
poskytovaniu prevádzkovej pomoci a 
zachovať stimulačnú úlohu podpory by sa 
jej maximálne trvanie malo obmedziť na 
päť rokov.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Skupiny výrobcov pomáhajú 
poľnohospodárom spoločne čeliť výzvam 
zvýšenej konkurencie a konsolidácie 
následných trhov v súvislosti s uvádzaním 
ich výrobkov na trh vrátane miestnych 
trhov. Preto by sa malo povzbudzovať 
vytváranie skupín výrobcov. S cieľom 
zabezpečiť najlepšie využitie obmedzených 
finančných zdrojov by mali podporu 
využívať iba skupiny výrobcov, ktorí sa 
kvalifikujú ako MSP. S cieľom zabezpečiť, 
aby sa skupina výrobcov stala 
životaschopným subjektom, by sa ako 
podmienka uznania skupiny výrobcov 
členskými štátmi mal predložiť 
podnikateľský plán. S cieľom predísť 
poskytovaniu prevádzkovej pomoci a 
zachovať stimulačnú úlohu podpory by sa 
jej maximálne trvanie malo obmedziť na 
päť rokov.

(27) Organizácie výrobcov pomáhajú 
poľnohospodárom spoločne čeliť výzvam 
zvýšenej konkurencie a konsolidácie 
následných trhov v súvislosti s uvádzaním 
ich výrobkov na trh vrátane miestnych 
trhov. Preto by sa malo povzbudzovať 
vytváranie alebo zväčšovanie organizácií
výrobcov. S cieľom zabezpečiť najlepšie 
využitie obmedzených finančných zdrojov 
by mali podporu využívať iba organizácie
výrobcov, ktorí sa kvalifikujú ako MSP. S 
cieľom zabezpečiť, aby sa organizácia
výrobcov stala životaschopným subjektom, 
by sa ako podmienka uznania organizácie
výrobcov členskými štátmi mal predložiť 
podnikateľský plán. S cieľom predísť 
poskytovaniu prevádzkovej pomoci a 
zachovať stimulačnú úlohu podpory by sa 
jej maximálne trvanie malo obmedziť na 
päť rokov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
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zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by 
ďalej povzbudzovať poľnohospodárov a 
iných pôdohospodárov, aby slúžili 
spoločnosti ako celku tak, že zavedú alebo 
budú ďalej uplatňovať poľnohospodársku 
prax, ktorá prispieva k zmierňovaniu 
zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto 
zmene a ktorá je zlučiteľná s ochranou a 
zlepšovaním životného prostredia, krajiny 
a jej charakteristík, prírodných zdrojov, 
pôdy a genetickej rozmanitosti. V tejto 
súvislosti by sa mala osobitná pozornosť 
venovať zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V 
mnohých situáciách súčinnosť vyplývajúca 
zo záväzkov, ktoré spoločne prijala 
skupina poľnohospodárov, znásobuje 
prínos pre životné prostredie a klímu. 
Spoločné opatrenie však so sebou prináša 
dodatočné transakčné náklady, ktoré by sa 
mali primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými nebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by 
prioritne povzbudzovať poľnohospodárov, 
aby slúžili spoločnosti ako celku tak, že 
zavedú alebo budú ďalej uplatňovať 
poľnohospodársku prax, ktorá prispieva k 
zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku. Výsledky uznávaných 
agroenvironmentálnych opatrení by sa 
mali započítavať do plnenia tzv. zelených
záväzkov v kontexte systému priamych 
platieb. V mnohých situáciách súčinnosť 
vyplývajúca zo záväzkov, ktoré spoločne 
prijala skupina poľnohospodárov, 
znásobuje prínos pre životné prostredie a 
klímu. Spoločné opatrenie však so sebou 
prináša dodatočné transakčné náklady, 
ktoré by sa mali primerane kompenzovať. 
S cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodári 
boli v pozícii správne vykonávať záväzky, 
ktoré prijali, by sa členské štáty mali 
usilovať poskytnúť im požadované 
zručnosti a znalosti. Členské štáty by mali 
zachovať úsilie, ktoré vynakladali počas 
programového obdobia 2007 – 2013, a na 
každý program rozvoja vidieka na 
zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy by mali mať 
povinnosť vynaložiť minimálne 25 % 
celkového príspevku z EPFRV 
prostredníctvom agro-environmentálnych 
opatrení súvisiacich s klímou, 
ekologického poľnohospodárstva a platieb 
oblastiam s prírodnými alebo inými 
osobitnými obmedzeniami. Prioritne by 
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mali byť oprávnenými príjemcami tohto 
opatrenia vedúci poľnohospodárskych 
podnikov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
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transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva 
a platieb oblastiam s prírodnými nebo 
inými osobitnými obmedzeniami.

transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. 

Or. es

Odôvodnenie

Minimálny percentuálny podiel prostriedkov z EPFRV by sa pre takéto kroky všetkých 
členských štátov alebo regiónov EÚ nemal stanoviť, najmä nie tak vysoký percentuálny 
podiel. Bolo by to brzdou úsilia o riešenie veľmi rôznorodých situácií a obmedzilo by to 
pozornosť venovanú iným prioritám rozvoja vidieka. To je ešte dôležitejšie preto, lebo prvý 
pilier zaviedol nové environmentálne povinnosti spojené s priamymi platbami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
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povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva 
a platieb oblastiam s prírodnými nebo 
inými osobitnými obmedzeniami.

povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
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požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva 
a platieb oblastiam s prírodnými nebo
inými osobitnými obmedzeniami.

požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať tzv. zelené 
požiadavky prostredníctvom opatrení 
spojených s lesohospodárskymi 
opatreniami, platbami v rámci siete
Natura 2000 a podľa smernice o vode a 
platbami oblastiam s prírodnými alebo
inými osobitnými obmedzeniami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Juozas Imbrasas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
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ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými nebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. 
Vyčlenenie časti celkového príspevku z 
EPFRV na každý program rozvoja vidieka 
je v právomoci členského štátu a je určené 
na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy, a to 
prostredníctvom agro-environmentálnych 
opatrení súvisiacich s klímou, 
ekologického poľnohospodárstva a platieb 
oblastiam s prírodnými alebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

Or. lt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
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povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva 
a platieb oblastiam s prírodnými nebo
inými osobitnými obmedzeniami.

povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy musia vynaložiť 
orientačne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich 
s klímou a ekologickým 
poľnohospodárstvom, platieb v rámci 
siete Natura 2000 a podľa rámcovej 
smernice o vode, opatrení v oblasti platieb 
oblastiam s prírodnými alebo inými 
osobitnými obmedzeniami a opatrení 
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súvisiacich s výrobnými postupmi 
a systémami, ktoré na základe dôkazov 
predložených členskými štátmi 
preukázateľne prispievajú 
k zmierňovaniu zmeny klímy 
a prispôsobovaniu sa tejto zmene.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by 
ďalej povzbudzovať poľnohospodárov a 
iných pôdohospodárov, aby slúžili 
spoločnosti ako celku tak, že zavedú alebo 
budú ďalej uplatňovať poľnohospodársku 
prax, ktorá prispieva k zmierňovaniu 
zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto 
zmene a ktorá je zlučiteľná s ochranou a 
zlepšovaním životného prostredia, krajiny 
a jej charakteristík, prírodných zdrojov, 
pôdy a genetickej rozmanitosti. V tejto 
súvislosti by sa mala osobitná pozornosť 
venovať zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov 
a ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V 
mnohých situáciách súčinnosť vyplývajúca 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali zohrávať prvoradú úlohu 
pri presadzovaní posunu 
poľnohospodárstva smerom k pokročilým 
udržateľným poľnohospodárskym 
systémom a reagovať na 
agroenvironmentálne výzvy integrovaným 
spôsobom, a to napríklad prostredníctvom 
vodného hospodárstva, biodiverzity, 
recyklácie živín a údržby ekosystémov. 
Mali by ďalej povzbudzovať 
poľnohospodárov a iných pôdohospodárov, 
aby slúžili spoločnosti ako celku tak, že 
zavedú alebo budú ďalej uplatňovať 
poľnohospodársku prax, ktorá prispieva k 
zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu, udržateľnému využívaniu 
a rozvoju genetickej rozmanitosti v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
príjemcom kompenzovať investície do 
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zo záväzkov, ktoré spoločne prijala 
skupina poľnohospodárov, znásobuje 
prínos pre životné prostredie a klímu. 
Spoločné opatrenie však so sebou prináša 
dodatočné transakčné náklady, ktoré by sa 
mali primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými nebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

zlepšovania environmentálnej 
a klimatickej výkonnosti ich podniku, a to 
prostredníctvom riešenia nových výziev,
ako sú zmena klímy, obnoviteľná energia, 
biodiverzita, vodné hospodárstvo 
a pôdohospodárstvo. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy musia vynaložiť 
minimálne 30 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva 
a platieb v rámci siete Natura 2000 
a podľa rámcovej smernice o vode.
Členské štáty by mali mať povinnosť 
ponúkať opatrenia na podporu rotácie 
plodín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
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úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva 
a platieb oblastiam s prírodnými nebo 

úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by 
zahŕňať opatrenia podporujúce pozitívnu 
správu povinností zavedených podľa 
hlavy III kapitoly 2 článku 32nariadenia 
(EÚ) č. DP/2012 na ďalšie podnecovanie 
ich environmentálnych výsledkov. Mali by 
ďalej povzbudzovať poľnohospodárov a 
iných pôdohospodárov, aby slúžili 
spoločnosti ako celku tak, že zavedú alebo 
budú ďalej uplatňovať poľnohospodársku 
prax, ktorá prispieva k zmierňovaniu 
zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto 
zmene a ktorá je zlučiteľná s ochranou a 
zlepšovaním životného prostredia, krajiny 
a jej charakteristík, prírodných zdrojov, 
pôdy a genetickej rozmanitosti. V tejto 
súvislosti by sa mala osobitná pozornosť 
venovať zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy musia vynaložiť 
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inými osobitnými obmedzeniami. minimálne 50 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom opatrení v rámci 
priorít 4 a 5.

Or. en

Odôvodnenie

Agroenvironmentálne systémy preukázali svoju hodnotu a sú naďalej najlepším mechanizmom 
na dosahovanie environmentálnych výsledkov, najmä vzhľadom na povinnosť
spolufinancovania, a preto by sa mali posilniť. Okrem toho je v záujme ďalšieho 
podnecovania environmentálnych výsledkov v rámci povinností v oblasti ekologických 
záujmových oblasti v rámci tzv. zelených platieb podľa prvého piliera nutné podporovať 
pozitívnu správu prostredníctvom agroenvironmentálnych systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych verejných statkoch a
službách. Mali by ďalej povzbudzovať 
poľnohospodárov a iných pôdohospodárov, 
aby slúžili spoločnosti ako celku tak, že 
zavedú alebo budú ďalej uplatňovať 
poľnohospodársku prax, ktorá prispieva k 
zmierňovaniu zmeny klímy súvisiacej 
s pôdou a prispôsobovaniu sa tejto zmene a 
ktorá je zlučiteľná s ochranou a 
zlepšovaním životného prostredia, krajiny 
a jej charakteristík, prírodných zdrojov, 
pôdy, biodiverzity a genetickej 
rozmanitosti. V tejto súvislosti by sa mala 
osobitná pozornosť venovať zachovaniu 
genetických zdrojov v poľnohospodárstve 
a ďalším potrebám poľnohospodárskych 
systémov s vysokou prírodnou hodnotou. 
Platby by mali prispieť ku krytiu 
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záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými nebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

dodatočných nákladov a ušlých príjmov v 
dôsledku prijatého záväzku a mali by sa 
vzťahovať iba na záväzky, ktoré prekračujú 
príslušné povinné normy a požiadavky v 
súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. V 
mnohých situáciách súčinnosť vyplývajúca 
zo záväzkov, ktoré spoločne prijala 
skupina poľnohospodárov, znásobuje 
prínos pre životné prostredie a klímu. 
Spoločné opatrenie však so sebou prináša 
dodatočné transakčné náklady, ktoré by sa 
mali primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty zachovajú úsilie, ktoré vynakladali 
počas programového obdobia 2007 – 2013, 
a na každý program rozvoja vidieka na 
zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy musia vynaložiť 
minimálne 40 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, opatrení v oblasti ekologického 
poľnohospodárstva a platieb oblastiam, 
na ktoré sa vzťahuje vykonávanie 
smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva alebo 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať prechodu medzi súčasnými 
a budúcimi agroenvironmentálnymi 
a klimatickými záväzkami prijatými 
poľnohospodármi a pôdohospodármi so 
zreteľom na zmenu východiskového bodu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych verejných statkoch a
službách. Mali by ďalej povzbudzovať 
poľnohospodárov a iných pôdohospodárov, 
aby slúžili spoločnosti ako celku tak, že 
zavedú alebo budú ďalej uplatňovať 
poľnohospodársku prax, ktorá prispieva k 
zmierňovaniu zmeny klímy súvisiacej 
s pôdou a prispôsobovaniu sa tejto zmene a 
ktorá je zlučiteľná s ochranou a 
zlepšovaním životného prostredia, krajiny 
a jej charakteristík, prírodných zdrojov, 
pôdy, biodiverzity a genetickej 
rozmanitosti. V tejto súvislosti by sa mala 
osobitná pozornosť venovať zachovaniu 
genetických zdrojov v poľnohospodárstve 
a ďalším potrebám poľnohospodárskych 
systémov s vysokou prírodnou hodnotou. 
Platby by mali prispieť ku krytiu 
dodatočných nákladov a ušlých príjmov v 
dôsledku prijatého záväzku a mali by sa 
vzťahovať iba na záväzky, ktoré prekračujú 
príslušné povinné normy a požiadavky v 
súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. V 
mnohých situáciách súčinnosť vyplývajúca 
zo záväzkov, ktoré spoločne prijala 
skupina poľnohospodárov, znásobuje 
prínos pre životné prostredie a klímu. 
Spoločné opatrenie však so sebou prináša 
dodatočné transakčné náklady, ktoré by sa 
mali primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
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požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými nebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy musia vynaložiť 
minimálne 35 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými alebo inými 
osobitnými obmedzeniami, 
prostredníctvom platieb v rámci siete 
Natura 2000 a podľa rámcovej smernice 
o vode, investícií zlepšujúcich odolnosť 
a environmentálnu hodnotu lesných 
ekosystémov, environmentálnych 
a klimatických služieb lesa a ochrany lesa. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
prechodu medzi súčasnými a budúcimi 
agroenvironmentálnymi a klimatickými 
záväzkami prijatými poľnohospodármi 
a pôdohospodármi so zreteľom na zmenu 
východiskového bodu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
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uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými nebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy musia vynaložiť 
minimálne 30 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich 
s klímou, platieb v oblasti ekologického 
poľnohospodárstva a platieb oblastiam s 
osobitnými obmedzeniami a významnými 
prírodnými obmedzeniami, najmä 
obmedzeniami spôsobenými suchými 
alebo vlhkými podmienkami alebo 
kvalitou pôdy či terénu.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
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požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými nebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva, 
lesného hospodárstva, platieb v rámci sete 
Natura 2000 a platieb oblastiam s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami, ako aj platieb oblastiam, 
na ktoré sa vzťahuje vykonávanie 
smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 
1992 o ochrane prirodzených biotopov 
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva alebo 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva.

Or. es

Odôvodnenie

Všetky opatrenia, ktoré sú relevantné pre priority Únie v oblasti rozvoja vidieka podľa 
prílohy V návrhu nariadenia, by mali byť súčasťou tohto odôvodnenia. Mali by sa sem preto 
zaradiť aj lesohospodárske opatrenia (články 22, 23, 24 a 35) a podpora v rámci siete Natura 
2000 a podľa rámcovej smernice o vode, ktoré sú v súčasnosti zaradené do osi II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace (28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
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s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 

s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov alebo skupina iných 
pôdohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich 
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platieb oblastiam s prírodnými nebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

s klímou, opatrení v oblasti ekologického 
poľnohospodárstva a platieb oblastiam, 
ktorých sa týka uplatňovanie smernice 
Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 
o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva alebo 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva.

Or. es

Odôvodnenie

Malo by sa uviesť ustanovenie o oblastiach zaradených do smernice o vtákoch a o iných 
oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
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genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými nebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva, 
lesného hospodárstva, platieb v rámci 
siete Natura 2000 a podľa rámcovej 
smernice o vode a platieb oblastiam s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami.

Or. es

Odôvodnenie

Všetky opatrenia uvedené v prílohe V návrhu nariadenia ako opatrenia relevantné pre 
priority Únie v oblasti rozvoja vidieka, ktorých cieľom je zlepšovať ekosystémy a riadenie 
prírodných zdrojov a ktoré pomáhajú s posunom smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu, by 
mali byť súčasťou tohto odôvodnenia. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Mariya Gabriel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 

(28) Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou by mali ďalej zohrávať prvoradú 
úlohu pri podpore udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a pri odpovedi na 
zvýšený dopyt spoločnosti po 
environmentálnych službách. Mali by ďalej 
povzbudzovať poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, aby slúžili spoločnosti 
ako celku tak, že zavedú alebo budú ďalej 
uplatňovať poľnohospodársku prax, ktorá 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a 
prispôsobovaniu sa tejto zmene a ktorá je 
zlučiteľná s ochranou a zlepšovaním 
životného prostredia, krajiny a jej 
charakteristík, prírodných zdrojov, pôdy a 
genetickej rozmanitosti. V tejto súvislosti 
by sa mala osobitná pozornosť venovať 
zachovaniu genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve a ďalším potrebám 
poľnohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou. Platby by mali 
prispieť ku krytiu dodatočných nákladov a 
ušlých príjmov v dôsledku prijatého 
záväzku a mali by sa vzťahovať iba na 
záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“. V mnohých 
situáciách súčinnosť vyplývajúca zo 
záväzkov, ktoré spoločne prijala skupina 
poľnohospodárov, znásobuje prínos pre 
životné prostredie a klímu. Spoločné 
opatrenie však so sebou prináša dodatočné 
transakčné náklady, ktoré by sa mali 
primerane kompenzovať. S cieľom 
zabezpečiť, aby poľnohospodári a iní 
pôdohospodári boli v pozícii správne 
vykonávať záväzky, ktoré prijali, by sa 
členské štáty mali usilovať poskytnúť im 
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požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovania pôdy musia vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými nebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

požadované zručnosti a znalosti. Členské 
štáty by mali zachovať úsilie, ktoré 
vynakladali počas programového obdobia 
2007 – 2013, a na každý program rozvoja 
vidieka na zmierňovanie zmeny klímy a 
prispôsobovanie sa tejto zmene a 
obhospodarovanie pôdy môžu vynaložiť 
minimálne 25 % celkového príspevku z 
EPFRV prostredníctvom agro-
environmentálnych opatrení súvisiacich s 
klímou, ekologického poľnohospodárstva a 
platieb oblastiam s prírodnými alebo inými 
osobitnými obmedzeniami.

Or. bg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28a) Zásada vytvorenia zmluvnej 
povinnosti platnej pre všetky členské štáty 
by mala vychádzať z určenia 
minimálneho percentuálneho podielu po 
rozdelení rozpočtu na rozvoj vidieka. 
Absorpčná kapacita environmentálnych 
opatrení by sa mala určiť s odkazom na 
typy prípustných výdavkov, a to na 
základe skúseností získaných pri 
vykonávaní opatrení v súčasnom 
programovom období. Celkový príspevok 
EPFRV na prispôsobenie sa klimatickým 
podmienkam by mal zostať vo výške 25 %, 
keďže sa nemožno domnievať, že 
klimatické podmienky ponúkajú 
realistický scenár z hľadiska absorpcie 
finančných prostriedkov a osobitných 
rozvojových potrieb v členských štátoch. 
V oblastiach, ktoré čelia prírodným 
obmedzeniam a obmedzeniam v oblasti 
ekologického poľnohospodárstva by sa 
malo podporovať rozširovanie pôsobnosti 
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opatrení súvisiacich so životným 
prostredím, pričom by sa súčasne mali 
zohľadňovať nové opatrenia, ako sú sieť 
Natura 2000, rámcová smernica o vode, 
prvé zalesňovanie, a v oblasti 
neproduktívnych investícií lesné 
prostredie a zavádzanie 
poľnohospodársko-lesohospodárskych 
systémov, ako aj environmentálne 
opatrenia v rámci programu LEADER.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Platby na konverziu na ekologické 
poľnohospodárstvo alebo na jeho 
zachovanie by mali povzbudzovať 
poľnohospodárov k účasti na takýchto 
schémach, a tým odpovedať na rastúci 
dopyt spoločnosti po používaní 
poľnohospodárskej praxe šetrnej voči 
životnému prostrediu a po vysokých 
normách pre dobré životné podmienky 
zvierat. S cieľom zvýšiť súčinnosť 
prínosov opatrenia pre biologickú diverzitu 
by sa mali povzbudzovať kolektívne 
zmluvy alebo spolupráca medzi 
poľnohospodármi, aby sa zahrnuli väčšie 
priľahlé oblasti. S cieľom predísť 
rozsiahlemu návratu poľnohospodárov ku 
konvenčnému poľnohospodárstvu by sa 
mali podporovať opatrenia na konverziu 
aj opatrenia na zachovanie. Platby by 
mali prispieť ku krytiu vzniknutých 
dodatočných nákladov a ušlých príjmov v 
dôsledku záväzku a mali by sa vzťahovať 
iba na záväzky, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy a požiadavky.

(30) Platby na konverziu na ekologické 
poľnohospodárstvo alebo na jeho 
zachovanie by mali povzbudzovať 
poľnohospodárov k účasti na takýchto 
schémach, a tým odpovedať na rastúci 
dopyt spoločnosti po používaní 
poľnohospodárskej praxe šetrnej voči 
životnému prostrediu a po vysokých 
normách pre dobré životné podmienky 
zvierat. S cieľom zvýšiť súčinnosť 
prínosov opatrenia pre biologickú diverzitu 
by sa mali povzbudzovať kolektívne 
zmluvy alebo spolupráca medzi 
poľnohospodármi, aby sa zahrnuli väčšie 
priľahlé oblasti. 
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Platby pre poľnohospodárov v 
horských oblastiach a iných oblastiach s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami by mali povzbudzovaním k 
neustálemu využívaniu poľnohospodárskej 
pôdy prispievať k zachovaniu krajiny, ako 
aj k zachovaniu a propagácii udržateľných 
poľnohospodárskych systémov. Aby sa 
zabezpečila účinnosť takejto podpory, 
platby by mali poľnohospodárom 
kompenzovať ušlé príjmy a dodatočné 
náklady spojené so znevýhodnením 
príslušnej oblasti.

(32) Platby pre poľnohospodárov v 
horských oblastiach, v najvzdialenejších 
regiónoch a iných oblastiach s prírodnými 
alebo inými osobitnými obmedzeniami by 
mali povzbudzovaním k neustálemu 
využívaniu poľnohospodárskej pôdy 
prispievať k zachovaniu krajiny, ako aj k 
zachovaniu a propagácii udržateľných 
poľnohospodárskych systémov. Aby sa 
zabezpečila účinnosť takejto podpory, 
platby by mali poľnohospodárom 
kompenzovať ušlé príjmy a dodatočné 
náklady spojené so znevýhodnením 
príslušnej oblasti.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí s 
prírodnými obmedzeniami by to mali byť 

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí s 
prírodnými obmedzeniami by to mali byť 
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biofyzikálne kritériá podporené pevnými 
vedeckými dôkazmi. Mali by sa prijať 
prechodné dohovory s cieľom uľahčiť 
postupné zrušenie platieb v oblastiach, 
ktoré sa už nebudú považovať za oblasti s 
prírodnými obmedzeniami v dôsledku 
uplatnenia týchto kritérií.

kritériá podporené pevnými vedeckými 
dôkazmi, ktoré zohľadňujú osobitné 
charakteristiky a rozvojové ciele 
príslušných oblastí a ktoré sú náležitým 
spôsobom prispôsobené rozsahu 
inherentných prirodzených znevýhodnení, 
ktorým tieto oblasti čelia, a typu výroby 
a/alebo hospodárskej štruktúre 
poľnohospodárskych podnikov v danej 
oblasti. Komisia by mala do 5. mája 2010 
predložiť nový návrh o relevantných 
kritériách, založený na uznesení 
Európskeho parlamentu z 5. mája 2010
(2009/2156(INI)).

Or. de

Odôvodnenie

Výsledok správy Komisie o lepšej orientácii podpory poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa 
nachádzajú v oblastiach s prirodzenými znevýhodneniami, nie je uspokojivý. Komisia by mala 
pracovať na novom legislatívnom návrhu, pričom by mala zohľadňovať skutočnosť, že 
poľnohospodárske podniky s odlišnými formami výroby v odlišných oblastiach čelia odlišným 
nákladom a výdavkom. Dovtedy by členské štáty mali používať rovnaké systémy ako predtým.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí s 
prírodnými obmedzeniami by to mali byť 
biofyzikálne kritériá podporené pevnými 
vedeckými dôkazmi. Mali by sa prijať 
prechodné dohovory s cieľom uľahčiť 
postupné zrušenie platieb v oblastiach, 
ktoré sa už nebudú považovať za oblasti s 

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí s 
prírodnými obmedzeniami by to mali byť 
biofyzikálne kritériá podporené pevnými 
vedeckými dôkazmi. Do 31. decembra 
2015 by Komisia mala predložiť
legislatívny návrh povinných 
biofyzikálnych kritérií a príslušných 
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prírodnými obmedzeniami v dôsledku 
uplatnenia týchto kritérií.

prahových hodnôt uplatňovaných pri 
budúcom vymedzení, ako aj vhodné 
pravidlá pre vylaďovanie a prechodné
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Diane Dodds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí s 
prírodnými obmedzeniami by to mali byť 
biofyzikálne kritériá podporené pevnými 
vedeckými dôkazmi. Mali by sa prijať 
prechodné dohovory s cieľom uľahčiť 
postupné zrušenie platieb v oblastiach, 
ktoré sa už nebudú považovať za oblasti s 
prírodnými obmedzeniami v dôsledku 
uplatnenia týchto kritérií.

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí s 
prírodnými obmedzeniami by to mali byť 
biofyzikálne kritériá podporené pevnými 
vedeckými dôkazmi. Do 31. decembra 
2015 by Komisia mala predložiť 
legislatívny návrh povinných 
biofyzikálnych kritérií a príslušných 
prahových hodnôt uplatňovaných pri 
budúcom vymedzení, ako aj vhodné 
pravidlá pre vylaďovanie a prechodné 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie (33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
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finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí s 
prírodnými obmedzeniami by to mali byť 
biofyzikálne kritériá podporené pevnými 
vedeckými dôkazmi. Mali by sa prijať 
prechodné dohovory s cieľom uľahčiť 
postupné zrušenie platieb v oblastiach, 
ktoré sa už nebudú považovať za oblasti s 
prírodnými obmedzeniami v dôsledku 
uplatnenia týchto kritérií.

finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí 
s prírodnými alebo inými osobitnými
obmedzeniami by to mali byť sociálno-
ekonomické kritériá a biofyzikálne 
kritériá.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí s 
prírodnými obmedzeniami by to mali byť 
biofyzikálne kritériá podporené pevnými 
vedeckými dôkazmi. Mali by sa prijať 
prechodné dohovory s cieľom uľahčiť 
postupné zrušenie platieb v oblastiach, 
ktoré sa už nebudú považovať za oblasti s 
prírodnými obmedzeniami v dôsledku 
uplatnenia týchto kritérií.

(33) S cieľom zabezpečiť účinné využitie 
finančných prostriedkov Únie a rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi v celej 
Únii by sa na základe objektívnych kritérií 
mali vymedziť horské oblasti, 
najvzdialenejšie regióny a oblasti s 
prírodnými alebo inými osobitnými 
obmedzeniami. V prípade oblastí s 
prírodnými obmedzeniami by to mali byť 
biofyzikálne kritériá podporené pevnými 
vedeckými dôkazmi. Mali by sa prijať 
prechodné dohovory s cieľom uľahčiť 
postupné zrušenie platieb v oblastiach, 
ktoré sa už nebudú považovať za oblasti s 
prírodnými obmedzeniami v dôsledku 
uplatnenia týchto kritérií.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Naďalej by sa mali poskytovať platby 
vlastníkom lesa, ktorí poskytujú 
environmentálne služby alebo služby 
ochrany lesov šetrné voči klíme 
prostredníctvom prijatia záväzkov na 
zlepšenie biologickej diverzity, zachovanie 
lesných ekosystémov s vysokou hodnotou, 
zlepšenie ich potenciálu zmierňovania 
zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto 
zmene a posilňovanie ochrannej hodnoty 
lesov so zreteľom na eróziu pôdy, 
udržiavanie vodných zdrojov a prírodné 
riziká. V tejto súvislosti by sa mala 
osobitná pozornosť venovať zachovaniu 
genetických zdrojov lesov. Platby sa 
poskytnú na environmentálne záväzky
lesného hospodárstva, ktoré prekračujú 
príslušné povinné normy stanovené 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. S 
cieľom zabezpečiť účinné a efektívne 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o druhy operácií 
oprávnených na podporu v rámci tohto 
opatrenia.

(35) Naďalej by sa mali poskytovať platby 
vlastníkom lesa, ktorí poskytujú 
environmentálne služby alebo služby 
ochrany lesov šetrné voči klíme 
prostredníctvom prijatia záväzkov na 
ochranu a zlepšenie biologickej diverzity, 
zachovanie lesných ekosystémov s 
vysokou hodnotou, zlepšenie ich 
potenciálu zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobovania sa tejto zmene a 
posilňovanie ochrannej hodnoty lesov so 
zreteľom na ochranu lesov, eróziu pôdy, 
udržiavanie vodných zdrojov a prírodné 
riziká. V tejto súvislosti by sa mala 
osobitná pozornosť venovať zachovaniu 
genetických zdrojov lesov. Platby sa 
poskytnú na dodatočné vynaložené 
náklady a ušlé príjmy v dôsledku 
environmentálnych záväzkov lesného 
hospodárstva, ktoré prekračujú príslušné 
povinné normy stanovené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. S cieľom zabezpečiť 
účinné a efektívne využívanie 
rozpočtových zdrojov EPFRV by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o druhy operácií oprávnených 
na podporu v rámci tohto opatrenia.

Or. bg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Počas programového obdobia 2007 –
2013 sa formálne podporoval iba jeden 
druh spolupráce v rámci politiky rozvoja 
vidieka: spolupráca na vývoji nových 
produktov, procesov a technológií v 
sektore poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva. 
Podpora tohto druhu spolupráce je stále 
potrebná, ale mala by sa prispôsobiť, aby 
lepšie vyhovovala požiadavkám znalostnej 
ekonomiky. V tejto súvislosti by sa mala 
stanoviť možnosť, aby sa projekty 
jedného hospodárskeho subjektu mohli 
financovať v rámci tohto opatrenia pod 
podmienkou, že dosiahnuté výsledky sa 
budú šíriť, čím sa splní účel šírenia novej 
praxe, procesov a výrobkov. Okrem toho 
je zrejmé, že podpora širšej škály druhov 
spolupráce so širšou škálou príjemcov, od 
malých hospodárskych subjektov po 
väčšie, môže prispieť k splneniu cieľov 
politiky rozvoja vidieka tak, že pomôže 
hospodárskym subjektom vo vidieckych 
oblastiach prekonať ekonomické, 
environmentálne a iné nevýhody 
fragmentácie. Opatrenie by sa preto malo 
rozšíriť. Podpora pre malé hospodárske 
subjekty na organizáciu spoločných 
pracovných postupov a zdieľanie zariadení 
a zdrojov by im mala pomôcť udržať si 
ekonomickú životaschopnosť napriek ich 
malej veľkosti. Podpora horizontálnej a 
vertikálnej spolupráce medzi aktérmi v 
dodávateľskom reťazci, ako aj na 
propagačné činnosti v miestnom kontexte 
by mala slúžiť ako katalyzátor pre 
ekonomicky racionálny rozvoj krátkych 
dodávateľských reťazcov, miestnych trhov 
a miestnych potravinových reťazcov. 
Podpora kolektívnych prístupov k 
environmentálnym projektom a praxi by 
mala pomôcť poskytovať väčší a 
konzistentnejší environmentálny prínos a 
prínos pre klímu, ako dokážu poskytnúť 
jednotlivé hospodárske subjekty konajúce 

(36) Budúcnosť poľnohospodárstva 
a trvalo udržateľný rozvoj vidieckych 
oblastí závisí najmä od schopnosti 
poľnohospodárov (najmä malých 
a mladých poľnohospodárov), MSP a sietí 
pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka 
spolupracovať a spoločne pracovať na 
spoločných projektoch a investíciách, 
a získavať spoločné statky prínosné pre 
všetkých aktérov: v protiklade 
k deštruktívnej logike tzv. 
konkurencieschopnosti založenej na 
dampingovom úsilí. Je zrejmé, že podpora 
širokej škály druhov spolupráce so širokou
škálou príjemcov môže prispieť k splneniu 
cieľov politiky rozvoja vidieka tak, že 
pomôže hospodárskym subjektom vo 
vidieckych oblastiach prekonať 
ekonomické, environmentálne a iné 
nevýhody fragmentácie. Podpora pre malé
hospodárske subjekty na organizáciu 
spoločných pracovných postupov a 
zdieľanie zariadení a zdrojov by im mala 
pomôcť k tomu, aby boli hospodársky, 
environmentálne a sociálne úspešné a 
udržateľné napriek ich malej veľkosti. 
Podpora horizontálnej a vertikálnej 
spolupráce medzi aktérmi v 
dodávateľskom reťazci, ako aj na 
propagačné činnosti v miestnom kontexte 
by mala slúžiť ako katalyzátor pre 
ekonomicky racionálny rozvoj krátkych 
dodávateľských reťazcov, miestnych trhov 
a miestnych potravinových reťazcov. 
Podpora kolektívnych prístupov k 
environmentálnym projektom a praxi by 
mala pomôcť poskytovať väčší a 
konzistentnejší environmentálny prínos a 
prínos pre klímu, ako dokážu poskytnúť 
jednotlivé hospodárske subjekty konajúce 
bez spojenia s inými (napríklad 
prostredníctvom praxe uplatňovanej na 
väčších súvislých plochách). Preto by sa 
opatrenie malo rozšíriť a podporovať, a to 
prostredníctvom 80 % miery 
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bez spojenia s inými (napríklad 
prostredníctvom praxe uplatňovanej na 
väčších súvislých plochách). Podpora v 
týchto rôznych oblastiach by sa mala 
poskytovať v rôznych formách. 
Zoskupenia a siete majú osobitný význam 
pre zdieľanie odborných znalostí a vývoj 
nových a špecializovaných odborných 
znalostí, služieb a výrobkov. Pilotné 
projekty sú dôležité nástroje testovania 
komerčnej uplatniteľnosti technológií, 
postupov a praxe v rôznych súvislostiach a 
pre ich prispôsobenie v prípade potreby. 
Operačné skupiny sú kľúčovým prvkom 
európskeho partnerstva v oblasti inovácií 
(ďalej len „EIP“) zameraného na 
produktivitu a udržateľnosť 
poľnohospodárstva. Ďalším významným 
nástrojom sú stratégie miestneho rozvoja 
fungujúce mimo rámca miestneho rozvoja 
iniciatívy LEADER – medzi verejnými a 
súkromnými aktérmi z vidieckych a 
mestských oblastí. Na rozdiel od prístupu 
iniciatívy LEADER by sa takéto 
partnerstvá a stratégie mohli obmedziť na 
jeden sektor a/alebo pomerne špecifické 
rozvojové ciele vrátane uvedených cieľov. 
Medziodvetvová organizácia by tiež mala 
byť oprávnená na podporu v rámci tohto 
opatrenia. Mala by byť obmedzená na 
sedem rokov s výnimkou kolektívnej 
environmentálnej akcie v oblasti klímy v 
riadne odôvodnených prípadoch.

spolufinancovania. Podpora v týchto 
rôznych oblastiach by sa mala poskytovať 
v rôznych formách. Zoskupenia a siete 
majú osobitný význam pre zdieľanie 
odborných znalostí a vývoj nových a 
špecializovaných odborných znalostí, 
služieb a výrobkov. Pilotné projekty sú 
dôležité nástroje testovania komerčnej 
uplatniteľnosti technológií, postupov a 
praxe v rôznych súvislostiach a pre ich 
prispôsobenie v prípade potreby. Operačné 
skupiny sú kľúčovým prvkom európskeho 
partnerstva v oblasti inovácií (ďalej len 
„EIP“) zameraného na produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva. Ďalším 
významným nástrojom sú stratégie 
miestneho rozvoja fungujúce mimo rámca 
miestneho rozvoja iniciatívy LEADER –
medzi verejnými a súkromnými aktérmi z 
vidieckych a mestských oblastí. Na rozdiel 
od prístupu iniciatívy LEADER by sa 
takéto partnerstvá a stratégie mohli 
obmedziť na jeden sektor a/alebo pomerne 
špecifické rozvojové ciele vrátane 
uvedených cieľov. Medziodvetvová 
organizácia by tiež mala byť oprávnená na 
podporu v rámci tohto opatrenia. Mala by 
byť obmedzená na sedem rokov s 
výnimkou kolektívnej environmentálnej 
akcie v oblasti klímy v riadne 
odôvodnených prípadoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Poľnohospodári sú dnes vystavení 
rastúcim ekonomickým a 

vypúšťa sa
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environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V 
tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. Z 
tohto dôvodu by sa malo vytvoriť 
opatrenie manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení 
najčastejších rizík, ktorým čelia. Toto 
opatrenie by preto malo pomôcť 
poľnohospodárom pokryť prémie, ktoré 
platia za poistenie plodín, zvierat a rastlín, 
ako aj vytvorenie podielových fondov a 
kompenzáciu, ktorú takéto fondy platia 
poľnohospodárom za straty, ktoré utrpia v 
dôsledku vypuknutia chorôb zvierat alebo 
rastlín alebo environmentálnych nehôd. 
Mal by zahŕňať aj nástroj stabilizácie 
príjmu v podobe podielového fondu na 
podporu pre poľnohospodárov, ktorí čelia 
prudkému poklesu príjmov. S cieľom 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s 
poľnohospodármi v celej Únii, zabezpečiť 
aby sa nenarušila hospodárska súťaž a 
dodržal sa medzinárodné záväzky Únie by 
sa mali stanoviť osobitné podmienky pre 
poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Poľnohospodári sú dnes vystavení 
rastúcim ekonomickým a 

vypúšťa sa
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environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V 
tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. Z 
tohto dôvodu by sa malo vytvoriť 
opatrenie manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení 
najčastejších rizík, ktorým čelia. Toto 
opatrenie by preto malo pomôcť 
poľnohospodárom pokryť prémie, ktoré 
platia za poistenie plodín, zvierat a rastlín, 
ako aj vytvorenie podielových fondov a 
kompenzáciu, ktorú takéto fondy platia 
poľnohospodárom za straty, ktoré utrpia v 
dôsledku vypuknutia chorôb zvierat alebo 
rastlín alebo environmentálnych nehôd. 
Mal by zahŕňať aj nástroj stabilizácie 
príjmu v podobe podielového fondu na 
podporu pre poľnohospodárov, ktorí čelia 
prudkému poklesu príjmov. S cieľom 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s 
poľnohospodármi v celej Únii, zabezpečiť 
aby sa nenarušila hospodárska súťaž a 
dodržal sa medzinárodné záväzky Únie by 
sa mali stanoviť osobitné podmienky pre 
poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Salvatore Caronna

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Poľnohospodári sú dnes vystavení 
rastúcim ekonomickým a 

vypúšťa sa
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environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V 
tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. Z 
tohto dôvodu by sa malo vytvoriť 
opatrenie manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení 
najčastejších rizík, ktorým čelia. Toto 
opatrenie by preto malo pomôcť 
poľnohospodárom pokryť prémie, ktoré 
platia za poistenie plodín, zvierat a rastlín, 
ako aj vytvorenie podielových fondov a 
kompenzáciu, ktorú takéto fondy platia 
poľnohospodárom za straty, ktoré utrpia v 
dôsledku vypuknutia chorôb zvierat alebo 
rastlín alebo environmentálnych nehôd. 
Mal by zahŕňať aj nástroj stabilizácie 
príjmu v podobe podielového fondu na 
podporu pre poľnohospodárov, ktorí čelia 
prudkému poklesu príjmov. S cieľom 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s 
poľnohospodármi v celej Únii, zabezpečiť 
aby sa nenarušila hospodárska súťaž a 
dodržal sa medzinárodné záväzky Únie by 
sa mali stanoviť osobitné podmienky pre 
poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Poľnohospodári sú dnes vystavení (37) Členské štáty by mali mať možnosť 
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rastúcim ekonomickým a 
environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V 
tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. Z 
tohto dôvodu by sa malo vytvoriť 
opatrenie manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení 
najčastejších rizík, ktorým čelia. Toto 
opatrenie by preto malo pomôcť 
poľnohospodárom pokryť prémie, ktoré 
platia za poistenie plodín, zvierat a rastlín, 
ako aj vytvorenie podielových fondov a 
kompenzáciu, ktorú takéto fondy platia 
poľnohospodárom za straty, ktoré utrpia v 
dôsledku vypuknutia chorôb zvierat alebo 
rastlín alebo environmentálnych nehôd. 
Mal by zahŕňať aj nástroj stabilizácie 
príjmu v podobe podielového fondu na 
podporu pre poľnohospodárov, ktorí čelia 
prudkému poklesu príjmov. S cieľom 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s 
poľnohospodármi v celej Únii, zabezpečiť 
aby sa nenarušila hospodárska súťaž a 
dodržal sa medzinárodné záväzky Únie by 
sa mali stanoviť osobitné podmienky pre 
poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy.

podporovať počiatočné a prevádzkové 
náklady podielových fondov na ochranu 
poľnohospodárov pred vplyvom chorôb 
zvierat a rastlín a environmentálnych 
nehôd. Za žiadnych okolností by sa však 
verejné prostriedky nemali používať na 
dotovanie kompenzačných platieb 
určených poľnohospodárom: verejné 
prostriedky sa lepšie využijú na investície 
do predbežných opatrení na zabránenie 
vzniku katastrof ako takých. Okrem toho 
sa kompenzácie poskytnú len 
poľnohospodárom, ktorí prijali potrebné 
predbežné opatrenia na ochranu pred 
chorobami zvierat a rastlín, v oblasti 
ochrany životného prostredia a v oblasti 
ochrany pred klimatickými udalosťami. 
Všetky ostatné nástroje v oblasti riadenia 
rizík sa riešia v rámci jednotnej spoločnej 
organizácie trhov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Giovanni La Via

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Poľnohospodári sú dnes vystavení (37) Poľnohospodári sú dnes vystavení 
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rastúcim ekonomickým a 
environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V 
tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. Z 
tohto dôvodu by sa malo vytvoriť opatrenie 
manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení najčastejších 
rizík, ktorým čelia. Toto opatrenie by preto 
malo pomôcť poľnohospodárom pokryť 
prémie, ktoré platia za poistenie plodín, 
zvierat a rastlín, ako aj vytvorenie 
podielových fondov a kompenzáciu, ktorú 
takéto fondy platia poľnohospodárom za 
straty, ktoré utrpia v dôsledku vypuknutia 
chorôb zvierat alebo rastlín alebo 
environmentálnych nehôd. Mal by zahŕňať 
aj nástroj stabilizácie príjmu v podobe 
podielového fondu na podporu pre 
poľnohospodárov, ktorí čelia prudkému 
poklesu príjmov. S cieľom zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi 
v celej Únii, zabezpečiť aby sa nenarušila 
hospodárska súťaž a dodržal sa 
medzinárodné záväzky Únie by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky pre 
poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy.

rastúcim ekonomickým a 
environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V 
tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. Z 
tohto dôvodu by sa malo vytvoriť opatrenie 
manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení najčastejších 
rizík, ktorým čelia. Toto opatrenie by preto 
malo pomôcť poľnohospodárom pokryť 
prémie, ktoré platia za poistenie plodín, 
zvierat a rastlín, ako aj vytvorenie 
podielových fondov a kompenzáciu, ktorú 
takéto fondy platia poľnohospodárom za 
straty, ktoré utrpia v dôsledku vypuknutia 
chorôb zvierat alebo rastlín, nepriaznivých 
poveternostných udalostí alebo 
environmentálnych nehôd. Mal by zahŕňať 
aj nástroj stabilizácie príjmu v podobe 
podielového fondu alebo pomoci pri 
hradení nákladov na politiky poistenia
podielového fondu na podporu pre 
poľnohospodárov, ktorí čelia prudkému 
poklesu príjmov. S cieľom zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi 
v celej Únii, zabezpečiť aby sa nenarušila 
hospodárska súťaž a dodržal sa 
medzinárodné záväzky Únie by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky pre 
poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Poľnohospodári sú dnes vystavení 
rastúcim ekonomickým a 
environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V 
tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. Z 
tohto dôvodu by sa malo vytvoriť opatrenie 
manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení najčastejších 
rizík, ktorým čelia. Toto opatrenie by preto 
malo pomôcť poľnohospodárom pokryť 
prémie, ktoré platia za poistenie plodín, 
zvierat a rastlín, ako aj vytvorenie 
podielových fondov a kompenzáciu, ktorú 
takéto fondy platia poľnohospodárom za 
straty, ktoré utrpia v dôsledku vypuknutia 
chorôb zvierat alebo rastlín alebo 
environmentálnych nehôd. Mal by zahŕňať 
aj nástroj stabilizácie príjmu v podobe 
podielového fondu na podporu pre 
poľnohospodárov, ktorí čelia prudkému 
poklesu príjmov. S cieľom zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi 
v celej Únii, zabezpečiť aby sa nenarušila 
hospodárska súťaž a dodržal sa 
medzinárodné záväzky Únie by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky pre 
poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy.

(37) Poľnohospodári sú dnes vystavení 
rastúcim ekonomickým a 
environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V 
tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. Z 
tohto dôvodu by sa malo vytvoriť opatrenie 
manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení najčastejších 
rizík, ktorým čelia. Toto opatrenie by preto 
malo pomôcť poľnohospodárom pokryť 
prémie, ktoré platia za poistenie plodín, 
zvierat a rastlín, ako aj vytvorenie 
podielových fondov a kompenzáciu, ktorú 
takéto fondy platia poľnohospodárom za 
straty, ktoré utrpia v dôsledku vypuknutia 
chorôb zvierat alebo rastlín, nepriaznivých 
poveternostných udalostí alebo 
environmentálnych nehôd. Mal by zahŕňať 
aj nástroj stabilizácie príjmu v podobe 
podielového fondu na podporu pre 
poľnohospodárov, ktorí čelia prudkému 
poklesu príjmov. S cieľom zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi 
v celej Únii, zabezpečiť aby sa nenarušila 
hospodárska súťaž a dodržal sa 
medzinárodné záväzky Únie by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky pre 
poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Poľnohospodári sú dnes vystavení 
rastúcim ekonomickým a 
environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V 
tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. Z 
tohto dôvodu by sa malo vytvoriť opatrenie 
manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení najčastejších 
rizík, ktorým čelia. Toto opatrenie by preto 
malo pomôcť poľnohospodárom pokryť 
prémie, ktoré platia za poistenie plodín, 
zvierat a rastlín, ako aj vytvorenie 
podielových fondov a kompenzáciu, ktorú 
takéto fondy platia poľnohospodárom za 
straty, ktoré utrpia v dôsledku vypuknutia 
chorôb zvierat alebo rastlín alebo 
environmentálnych nehôd. Mal by zahŕňať 
aj nástroj stabilizácie príjmu v podobe 
podielového fondu na podporu pre 
poľnohospodárov, ktorí čelia prudkému 
poklesu príjmov. S cieľom zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi 
v celej Únii, zabezpečiť aby sa nenarušila 
hospodárska súťaž a dodržal sa 
medzinárodné záväzky Únie by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky pre 
poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy.

(37) Poľnohospodári sú dnes vystavení 
rastúcim ekonomickým a 
environmentálnym rizikám v dôsledku 
zmeny klímy a zvýšenej nestálosti cien. V 
tejto súvislosti má pre poľnohospodárov 
väčší význam účinný manažment rizík. Z 
tohto dôvodu by sa malo vytvoriť opatrenie 
manažmentu rizika na pomoc 
poľnohospodárom pri riešení najčastejších 
rizík, ktorým čelia. Toto opatrenie by preto 
malo pomôcť poľnohospodárom alebo 
skupinám poľnohospodárov pokryť 
prémie, ktoré platia za poistenie plodín, 
zvierat a rastlín, ako aj vytvorenie 
podielových fondov a kompenzáciu, ktorú 
takéto fondy platia poľnohospodárom za 
straty, ktoré utrpia v dôsledku vypuknutia 
chorôb zvierat alebo rastlín alebo 
environmentálnych nehôd alebo 
nepriaznivých poveternostných udalostí. 
Mal by zahŕňať aj nástroj stabilizácie 
príjmu v podobe podielového fondu alebo 
poistnej zmluvy na podporu pre 
poľnohospodárov, ktorí čelia prudkému 
poklesu príjmov. S cieľom zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi 
v celej Únii, zabezpečiť aby sa nenarušila 
hospodárska súťaž a dodržal sa 
medzinárodné záväzky Únie by sa mali 
stanoviť osobitné podmienky pre 
poskytnutie podpory v rámci týchto 
opatrení. S cieľom zabezpečiť účinné 
využívanie rozpočtových zdrojov EPFRV 
by sa právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala preniesť na 
Komisiu, pokiaľ ide o vymedzenie 
minimálneho a maximálneho trvania 
komerčných úverov pre podielové fondy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37a) Hlavnou hrozbou ohrozujúcou 
obnoviteľné prírodné zdroje vo vidieckych 
oblastiach Stredozemia je riziko lesných 
požiarov. Vhodný rozvoj vidieka v týchto 
oblastiach by preto mal zahŕňať 
monitorovacie a prevenčné opatrenia 
vrátane snahy o informovanie 
a zvyšovanie povedomia miestneho 
obyvateľstva a osôb, ktoré tieto oblasti 
z rôznych dôvodov navštevujú.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Prístup k miestnemu rozvoju v rámci 
iniciatívy LEADER počas niekoľkých 
rokov dokázal, že je užitočný v rámci 
podpory rozvoja vidieckych oblastí, ktorá v 
celom rozsahu zohľadňuje multisektorové 
potreby endogénneho rozvoja vidieka 
prostredníctvom prístupu zdola nahor. 
Preto by sa v iniciatíve LEADER malo v 
budúcnosti pokračovať a jej uplatňovanie 
by malo zostať povinné pre všetky 
programy rozvoja vidieka.

(38) Prístup k miestnemu rozvoju v rámci 
iniciatívy LEADER počas niekoľkých 
rokov dokázal, že je užitočný v rámci 
podpory rozvoja vidieckych oblastí, ktorá v 
celom rozsahu zohľadňuje multisektorové 
potreby endogénneho rozvoja vidieka 
prostredníctvom prístupu zdola nahor. 
Preto by sa v iniciatíve LEADER malo v 
budúcnosti pokračovať a jej uplatňovanie 
by malo zostať povinné pre všetky 
programy rozvoja vidieka. Pridaná 
hodnota prístupu v rámci iniciatívy 
LEADER sa neobmedzuje na 
uskutočnené projekty a fyzické výstupy, 
ale aj prístup zdola nahor nezávislej 
miestnej akčnej skupiny môže priniesť 
významnú pridanú hodnotu ako 
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„budovanie kapacít“ a „zvyšovanie 
schopností miestneho spoločenstva“, 
ktorá sa nedosahuje tam, kde 
rozhodovaniu dominujú miestne orgány1;
__________________
1 Ako sa určuje v osobitnej správe č. 5 
Európskeho dvora audítorov o realizácii
prístupu LEADER v rozvoji vidieka.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Podpora EPFRV na miestny rozvoj v 
rámci iniciatívy LEADER by sa mala 
vzťahovať na všetky aspekty prípravy a 
realizácie stratégií miestneho rozvoja a 
prevádzky miestnych akčných skupín, ako 
aj na spoluprácu medzi územiami a 
skupinami, ktoré vykonávajú miestny 
rozvoj vedený spoločenstvom podľa 
prístupu zdola nahor. S cieľom umožniť 
partnerom vo vidieckych oblastiach, ktorí 
ešte neuplatňujú iniciatívu LEADER, 
vyskúšať a pripraviť sa na návrh a 
prevádzku stratégie miestneho rozvoja by 
sa mala financovať aj „začiatočná súprava 
opatrení iniciatívy LEADER“. S cieľom 
zabezpečiť účinné a efektívne využívanie 
rozpočtových zdrojov EPFRV by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o podrobné vymedzenie 
oprávnených nákladov na oživenie pre 
miestne akčné skupiny.

(40) Podpora EPFRV na miestny rozvoj v 
rámci iniciatívy LEADER by sa mala 
vzťahovať na všetky aspekty prípravy a 
realizácie stratégií miestneho rozvoja a 
prevádzky miestnych akčných skupín, 
v ktorých rozhoduje spoločenstvo 
a rozhoduje sa v partnerstve s inými 
relevantnými subjektmi, ako aj na 
spoluprácu medzi územiami a skupinami, 
ktoré vykonávajú miestny rozvoj vedený 
spoločenstvom podľa prístupu zdola nahor. 
S cieľom umožniť partnerom vo 
vidieckych oblastiach, ktorí ešte 
neuplatňujú iniciatívu LEADER, vyskúšať 
a pripraviť sa na návrh a prevádzku 
stratégie miestneho rozvoja by sa mala 
financovať aj „začiatočná súprava opatrení 
iniciatívy LEADER“. S cieľom zabezpečiť 
účinné a efektívne využívanie 
rozpočtových zdrojov EPFRV 
a uplatňovanie prístupu LEADER by sa 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy mala preniesť na Komisiu, 
pokiaľ ide o podrobné vymedzenie 
oprávnených nákladov na oživenie pre 
miestne akčné skupiny a na účely prijatia 
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pravidiel na zabezpečenie toho, aby 
členské štáty v plnej miere vykonali 
prístup zameraný na spoločenstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Investície sú bežné pre mnoho 
opatrení rozvoja vidieka podľa tohto 
nariadenia a môžu sa týkať operácií 
rozmanitého charakteru. S cieľom 
zabezpečiť jasnosť realizácie týchto 
operácií by sa mali stanoviť určité spoločné 
pravidlá pre všetky investície. Týmito 
spoločnými pravidlami by sa mali 
vymedziť druhy výdavkov, ktoré sa môžu 
považovať za investičné výdavky a malo 
by sa zabezpečiť, aby podporu dostali iba 
také investície, ktoré vytvárajú novú 
hodnotu v poľnohospodárstve. S cieľom 
zohľadniť osobitosti týkajúce sa 
konkrétnych druhov investícií, napríklad 
nákup zariadenia z druhej ruky a investície 
na náhradu zariadenia, a zároveň 
zabezpečiť účinné využívanie finančných 
prostriedkov EPFRV by sa právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala preniesť na Komisiu, pokiaľ 
ide o stanovenie podmienok, za ktorých sa 
určité druhy investícií môžu považovať za 
oprávnené výdavky. S cieľom uľahčiť 
realizáciu investičných projektov by sa 
členským štátom malo umožniť vyplácať 
preddavky. S cieľom zabezpečiť 
efektívnosť, spravodlivosť a udržateľný 
vplyv pomoci EPFRV by sa mali stanoviť 
pravidlá, ktorými sa zabezpečí, že 
investície spojené s operáciami budú trvalé 
a podpora EPFRV sa nepoužije na 

(41) Investície sú bežné pre mnoho 
opatrení rozvoja vidieka podľa tohto 
nariadenia a môžu sa týkať operácií 
rozmanitého charakteru. S cieľom 
zabezpečiť jasnosť realizácie týchto 
operácií by sa mali stanoviť určité spoločné 
pravidlá pre všetky investície. Týmito 
spoločnými pravidlami by sa mali 
vymedziť druhy výdavkov, ktoré sa môžu 
považovať za investičné výdavky a malo 
by sa zabezpečiť, aby podporu dostali iba 
také investície, ktoré vytvárajú novú 
hodnotu v poľnohospodárstve. V prípade 
zavlažovania sa nové investície, vrátane 
investícií do modernizácie súčasných 
systémov, aby umožňovali racionálnejšie 
využívanie vody, považujú za prípustné 
výdavky v prípade, ak zabezpečujú 
udržateľnosť zdrojov, zabraňujú 
zhoršovaniu vodného prostredia 
a zabezpečujú to, aby si relevantné vodné 
plochy zachovali dobrý ekologický stav. S 
cieľom zohľadniť osobitosti týkajúce sa 
konkrétnych druhov investícií, napríklad 
nákup zariadenia z druhej ruky a investície 
na náhradu zariadenia, a zároveň 
zabezpečiť účinné využívanie finančných 
prostriedkov EPFRV by sa právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala preniesť na Komisiu, pokiaľ 
ide o stanovenie podmienok, za ktorých sa 
určité druhy investícií môžu považovať za 
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narušenie hospodárskej súťaže. oprávnené výdavky. S cieľom uľahčiť 
realizáciu investičných projektov by sa 
členským štátom malo umožniť vyplácať 
preddavky. S cieľom zabezpečiť 
efektívnosť, spravodlivosť a udržateľný 
vplyv pomoci EPFRV by sa mali stanoviť 
pravidlá, ktorými sa zabezpečí, že 
investície spojené s operáciami budú trvalé 
a podpora EPFRV sa nepoužije na 
narušenie hospodárskej súťaže.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) S cieľom zabezpečiť, aby sa finančné 
zdroje na rozvoj vidieka využívali 
najlepším možným spôsobom a zacieliť 
opatrenia v rámci programov rozvoja 
vidieka v súlade s prioritami Únie pre 
rozvoj vidieka, ale aj zaručiť rovnaké 
zaobchádzanie s uchádzačmi, by členské 
štáty mali stanoviť výberové kritériá na 
výber projektov. Výnimka z tohto pravidla 
by sa mala povoliť iba v prípade opatrení, 
pri ktorých podpora pozostáva z platieb na 
poskytovanie agroenvironmentálnych 
služieb alebo služieb týkajúcich sa dobrých 
životných podmienok zvierat. Pri 
uplatňovaní výberových kritérií by sa mala 
zohľadniť zásada proporcionality, pokiaľ 
ide o malé granty.

(44) S cieľom zabezpečiť, aby sa finančné 
zdroje na rozvoj vidieka využívali 
najlepším možným spôsobom a zacieliť 
opatrenia v rámci programov rozvoja 
vidieka v súlade s prioritami Únie pre 
rozvoj vidieka, ale aj zaručiť rovnaké 
zaobchádzanie s uchádzačmi, by členské 
štáty mali stanoviť výberové kritériá na 
výber projektov. Výnimka z tohto pravidla 
by sa mala povoliť iba v prípade opatrení, 
pri ktorých podpora pozostáva z platieb na 
poskytovanie agroenvironmentálnych 
služieb alebo služieb týkajúcich sa dobrých 
životných podmienok zvierat. Pri 
uplatňovaní výberových kritérií by sa mala 
zohľadniť zásada proporcionality, pokiaľ 
ide o malé granty, a mali by sa vypracovať 
odhady príspevku iniciatív 
k presadzovaniu rovnosti príležitostí pre 
ženy vo vidieckych oblastiach.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) S cieľom prispieť k splneniu cieľov 
EIP pre produktivitu a udržateľnosť 
poľnohospodárstva by sa mala zriadiť sieť 
EIP, ktorou sa zosieťujú operačné skupiny, 
poradenské služby a výskumníci zapojení 
do realizácie opatrení zacielených na 
inovácie v poľnohospodárstve. Mala by sa 
financovať ako súčasť technickej pomoci 
na úrovni Únie.

(47) S cieľom prispieť k splneniu cieľov 
EIP pre produktivitu a udržateľnosť 
poľnohospodárstva by sa mala zriadiť sieť 
EIP, ktorou sa zosieťujú operačné skupiny, 
poradenské služby, MVO a výskumníci 
zapojení do realizácie opatrení zacielených 
na inovácie v poľnohospodárstve. Mala by 
sa financovať ako súčasť technickej 
pomoci na úrovni Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) S cieľom prispieť k splneniu cieľov 
EIP pre produktivitu a udržateľnosť 
poľnohospodárstva by sa mala zriadiť sieť 
EIP, ktorou sa zosieťujú operačné skupiny, 
poradenské služby a výskumníci zapojení 
do realizácie opatrení zacielených na 
inovácie v poľnohospodárstve. Mala by sa 
financovať ako súčasť technickej pomoci 
na úrovni Únie.

(47) S cieľom prispieť k splneniu cieľov 
EIP pre produktivitu a udržateľnosť 
poľnohospodárstva by sa mala zriadiť sieť 
EIP, ktorou sa zosieťujú operačné skupiny, 
poradenské služby, MVO a výskumníci 
zapojení do realizácie opatrení zacielených 
na inovácie v poľnohospodárstve. Mala by 
sa financovať ako súčasť technickej 
pomoci na úrovni Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Aby tieto európske inovačné partnerstvá fungovali, je zásadne dôležité, aby mimovládne 
organizácie mali rovnocenný prístup k sieti a mohli do nej rovnocenne prispievať. Preto 
neexistuje dôvod, aby neboli už v texte jasne uvedené.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48) Počas programového obdobia 2007 –
2013 fungovala sieť odborníkov na 
hodnotenie v kontexte európskej siete pre 
rozvoj vidieka. S cieľom zohľadniť 
osobitné potreby hodnotenia by sa mala 
zriadiť európska hodnotiaca sieť pre rozvoj 
vidieka na programové obdobie 2014 –
2020, aby sa prepojili všetci aktéri zapojení 
do hodnotiacich činností a uľahčila sa tak 
výmena odborných znalostí na tomto poli. 
Mala by sa financovať ako súčasť 
technickej pomoci.

(48) Počas programového obdobia 2007 –
2013 fungovala sieť odborníkov na 
hodnotenie v kontexte európskej siete pre 
rozvoj vidieka. S cieľom zohľadniť 
osobitné potreby hodnotenia by sa mala 
zriadiť európska hodnotiaca sieť pre rozvoj 
vidieka na programové obdobie 2014 –
2020, aby sa prepojili všetci aktéri zapojení 
do hodnotiacich činností a uľahčila sa tak 
výmena odborných znalostí na tomto poli. 
Sieť by mala venovať osobitnú pozornosť 
pokroku v oblasti prístupu žien 
k spoluvlastníctvu poľnohospodárskych 
podnikov, k programom na podporu 
podnikania a k rôznym iniciatívam 
zameraným na presadzovanie rovnosti 
príležitostí mužov a žien vo vidieckych 
oblastiach. Mala by sa financovať ako 
súčasť technickej pomoci.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) EPFRV by mal signalizovať uznanie 
Únie, pokiaľ ide o to, ako sa prístupy 
miestneho rozvoja a nadnárodný rozmer 
môžu navzájom posilniť, najmä ak sa 
uplatňuje inovačný duch. EÚ by to mala 
uskutočniť udeľovaním cien 

vypúšťa sa
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obmedzenému počtu projektov, ktoré sú 
príkladmi týchto charakteristík. Ceny by 
mali dopĺňať iné zdroje financovania 
dostupné v rámci politiky rozvoja vidieka 
a mali by byť vyjadrením uznania 
akéhokoľvek vedúceho vhodného 
projektu, či sa tento projekt financoval aj 
prostredníctvom programu rozvoja 
vidieka, alebo nie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Diane Dodds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) EPFRV by mal signalizovať uznanie 
Únie, pokiaľ ide o to, ako sa prístupy 
miestneho rozvoja a nadnárodný rozmer 
môžu navzájom posilniť, najmä ak sa 
uplatňuje inovačný duch. EÚ by to mala 
uskutočniť udeľovaním cien 
obmedzenému počtu projektov, ktoré sú 
príkladmi týchto charakteristík. Ceny by 
mali dopĺňať iné zdroje financovania 
dostupné v rámci politiky rozvoja vidieka 
a mali by byť vyjadrením uznania 
akéhokoľvek vedúceho vhodného 
projektu, či sa tento projekt financoval aj 
prostredníctvom programu rozvoja 
vidieka, alebo nie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51) Programy rozvoja vidieka by mali 
poskytovať inovačné opatrenia 
propagujúce poľnohospodársky sektor, 
ktorý účinne využíva zdroje, je 
produktívny a produkuje málo emisií, s 
podporou EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva. Cieľom 
EIP by mala byť podpora rýchlejšieho a 
širšieho uplatnenia inovačných riešení v 
praxi. EIP by malo vytvoriť pridanú 
hodnotu posilnením prijatia a efektívnosti 
nástrojov týkajúcich sa inovácií a 
posilnením súčinnosti medzi nimi. EIP by 
malo zaplniť medzery lepším prepojením 
výskumu s praktickým 
poľnohospodárstvom.

(51) Programy rozvoja vidieka by mali 
poskytovať inovačné opatrenia 
propagujúce poľnohospodársky sektor, 
ktorý účinne využíva zdroje, je 
agroekologický a produkuje málo emisií, s 
podporou EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva, vrátane 
sociálnych inovácií a pokroku. Cieľom 
EIP by mala byť podpora rýchlejšieho, 
rovnocenného, prístupného a širšieho 
uplatnenia inovačných riešení v praxi. EIP 
by malo vytvoriť pridanú hodnotu 
posilnením prijatia, rovnocennej 
prístupnosti a efektívnosti nástrojov 
týkajúcich sa inovácií (vrátane 
agroekologických a sociálnych inovácií) a 
posilnením súčinnosti medzi nimi. EIP by 
malo zaplniť medzery lepším prepojením 
výskumu s praktickým 
poľnohospodárstvom s cieľom uspokojiť 
dopyt občanov po bezpečných, zdravých 
a výživovo hodnotných potravinách, ako 
aj širšie aspekty rozvoja vidieka, ako sú 
bývanie, infraštruktúra a služby na 
vidieku. Malo by sa zameriavať na 
agroekologické poľnohospodárske 
postupy s nízkym množstvom vstupov, 
výskum a inovácie motivované 
poľnohospodármi a sociálnu inováciu 
v oblasti rozvoja vidieka. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51) Programy rozvoja vidieka by mali 
poskytovať inovačné opatrenia 

(51) Programy rozvoja vidieka by mali 
poskytovať inovačné opatrenia 
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propagujúce poľnohospodársky sektor, 
ktorý účinne využíva zdroje, je 
produktívny a produkuje málo emisií, s 
podporou EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva. Cieľom 
EIP by mala byť podpora rýchlejšieho a 
širšieho uplatnenia inovačných riešení v 
praxi. EIP by malo vytvoriť pridanú 
hodnotu posilnením prijatia a efektívnosti 
nástrojov týkajúcich sa inovácií a 
posilnením súčinnosti medzi nimi. EIP by 
malo zaplniť medzery lepším prepojením 
výskumu s praktickým 
poľnohospodárstvom.

propagujúce poľnohospodársky sektor, 
ktorý účinne využíva zdroje, je 
produktívny, udržateľný a produkuje málo 
emisií, s podporou EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva. Cieľom 
EIP by mala byť podpora rýchlejšieho a 
širšieho uplatnenia inovačných riešení v 
praxi. EIP by malo vytvoriť pridanú 
hodnotu posilnením prijatia a efektívnosti 
nástrojov týkajúcich sa inovácií a 
posilnením súčinnosti medzi nimi. EIP by 
malo zaplniť medzery lepším prepojením 
výskumu s praktickým 
poľnohospodárstvom a musí podnecovať 
poľnohospodárstvo náročné na znalosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51) Programy rozvoja vidieka by mali 
poskytovať inovačné opatrenia 
propagujúce poľnohospodársky sektor, 
ktorý účinne využíva zdroje, je 
produktívny a produkuje málo emisií, s 
podporou EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva. Cieľom 
EIP by mala byť podpora rýchlejšieho a 
širšieho uplatnenia inovačných riešení v 
praxi. EIP by malo vytvoriť pridanú 
hodnotu posilnením prijatia a efektívnosti 
nástrojov týkajúcich sa inovácií a 
posilnením súčinnosti medzi nimi. EIP by 
malo zaplniť medzery lepším prepojením 
výskumu s praktickým 
poľnohospodárstvom.

(51) Programy rozvoja vidieka by mali 
poskytovať inovačné opatrenia 
propagujúce poľnohospodársky sektor, 
ktorý účinne využíva zdroje, je 
produktívny a produkuje málo emisií, s 
podporou EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva. Cieľom 
EIP by mala byť podpora rýchlejšieho a 
širšieho uplatnenia inovačných riešení v 
praxi. EIP by malo vytvoriť pridanú 
hodnotu posilnením prijatia a efektívnosti 
nástrojov týkajúcich sa inovácií a 
posilnením súčinnosti medzi nimi. EIP by 
malo zaplniť medzery lepším prepojením 
výskumu s praktickým 
poľnohospodárstvom a uľahčovaním 
dialógu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) Realizáciu inovačných projektov v 
kontexte EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva by mali 
vykonávať operačné skupiny, ktoré spájajú 
poľnohospodárov, výskumníkov, 
poradcov, podniky a iných aktérov, ktorých 
sa týkajú inovácie v poľnohospodárskom 
sektore. S cieľom zabezpečiť, aby výsledky 
takýchto projektov boli prínosom pre tento 
sektor ako celok, by sa výsledky projektov 
mali šíriť.

(52) Realizáciu inovačných projektov v 
kontexte EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva by mali 
vykonávať operačné skupiny, ktoré spájajú 
poľnohospodárov, výskumníkov, 
poradcov, MVO, podniky a iných aktérov, 
ktorých sa týkajú inovácie v 
poľnohospodárskom sektore. S cieľom 
zabezpečiť, aby výsledky takýchto 
projektov boli prínosom pre tento sektor 
ako celok, by sa výsledky projektov mali 
šíriť.

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z kľúčových prvkov nariadenia o rozvoji vidieka je inovácia. Svetová banka 
vymedzuje inovačný systém ako sieť organizácií, podnikov a jednotlivcov zameranú na 
prinášanie nových výrobkov, nových procesov a nových foriem organizácie do hospodárskeho 
využívania, a to spolu s inštitúciami a politikami, ktoré majú vplyv na ich správanie 
a výkonnosť. Je dôležité poukázať na MVO ako na jedného z aktérov, ktorý by mohol 
poľnohospodárom pomôcť v budúcnosti posilniť ich postavenie na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Malo by sa prijať ustanovenie, v 
ktorom sa určí celková suma podpory Únie 
na rozvoj vidieka v rámci tohto nariadenia 
na obdobie od 1. januára 2014 do 31. 

(53) Malo by sa prijať ustanovenie, v 
ktorom sa určí celková suma podpory Únie 
na rozvoj vidieka v rámci tohto nariadenia 
na obdobie od 1. januára 2014 do 31. 
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decembra 2020, jej ročné rozdelenie a 
minimálna suma, ktorá sa má sústrediť v 
menej rozvinutých regiónoch v súlade s 
viacročným finančným rámcom na obdobie 
2014 až 2020 a medziinštitucionálnou 
dohodou o spolupráci v oblasti rozpočtu a 
riadnom finančnom hospodárení pre 
rovnaké obdobie. Disponibilné rozpočtové 
prostriedky by sa mali v rámci 
programovania indexovať paušálne.

decembra 2020, jej ročné rozdelenie a 
minimálna suma, ktorá sa má sústrediť v 
menej rozvinutých regiónoch 
a prechodných regiónoch, ktoré boli 
počas obdobia 2007 – 2013 podporované 
v rámci konvergenčného cieľa, avšak ich 
HDP na osobu je vyššie než 75 % 
priemeru HDP na osobu v EÚ-27, v 
súlade s viacročným finančným rámcom na 
obdobie 2014 až 2020 a 
medziinštitucionálnou dohodou o 
spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom 
finančnom hospodárení pre rovnaké 
obdobie. Disponibilné rozpočtové 
prostriedky by sa mali v rámci 
programovania indexovať paušálne.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53a) Ročné rozdelenie podľa členských 
štátov by sa malo zaviesť prispôsobením 
úrovne podpory Únie venovanej rozvoju 
vidieka tak, aby sa dosiahol postupný 
odsun od historického vzorca. Členské 
štáty, v ktorých úroveň podpory na hektár 
získavanej na rozvoj vidieka je pod 
úrovňou 90 % priemeru, by mali zmenšiť 
medzeru medzi ich súčasnou úrovňou 
podpory a touto úrovňou o tretinu. 
Prispôsobenie by mali pomerným 
spôsobom financovať všetky členské štáty 
s úrovňou podpory na hektár nad 
priemerom Únie. Aby sa však zabránilo 
príliš veľkému zníženiu balíkov 
finančných prostriedkov určených 
jednotlivým členským štátom, nemali by 
príspevky týchto členských štátov 



PE489.640v01-00 132/170 AM\903101SK.doc

SK

prekročiť X % ich pôvodného balíku.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) S cieľom uľahčiť riadenie finančných 
prostriedkov EPFRV by sa mala stanoviť 
jednotná miera príspevku EPFRV na 
programovanie rozvoja vidieka vo vzťahu 
k verejným výdavkom v členských štátoch. 
S cieľom zohľadniť osobitný význam alebo
charakter určitých druhov operácií by sa vo 
vzťahu k nim mali stanoviť osobitné miery 
príspevku. S cieľom zmierniť osobitné 
obmedzenia vyplývajúce z úrovne rozvoja, 
veľkej vzdialenosti a izolácie by sa mala 
stanoviť vhodná miera príspevku EPFRV 
pre menej rozvinuté regióny, 
najvzdialenejšie regióny uvedené v zmluve 
a menšie ostrovy v Egejskom mori.

(54) S cieľom uľahčiť riadenie finančných 
prostriedkov EPFRV by sa mala stanoviť 
jednotná miera príspevku EPFRV na 
programovanie rozvoja vidieka vo vzťahu 
k verejným výdavkom v členských štátoch. 
S cieľom zohľadniť osobitný význam alebo 
charakter určitých druhov operácií by sa vo 
vzťahu k nim mali stanoviť osobitné miery 
príspevku. S cieľom zmierniť osobitné 
obmedzenia vyplývajúce z úrovne rozvoja, 
veľkej vzdialenosti a izolácie by sa mala 
stanoviť vhodná miera príspevku EPFRV 
pre menej rozvinuté regióny, prechodné 
regióny, ktoré boli počas obdobia 2007 –
2013 podporované v rámci 
konvergenčného cieľa, avšak ich HDP na 
osobu je vyššie než 75 % priemeru HDP 
na osobu v EÚ-27, najvzdialenejšie 
regióny uvedené v zmluve a menšie 
ostrovy v Egejskom mori.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) S cieľom uľahčiť riadenie finančných 
prostriedkov EPFRV by sa mala stanoviť 
jednotná miera príspevku EPFRV na 
programovanie rozvoja vidieka vo vzťahu 
k verejným výdavkom v členských štátoch. 
S cieľom zohľadniť osobitný význam alebo 
charakter určitých druhov operácií by sa vo 
vzťahu k nim mali stanoviť osobitné miery 
príspevku. S cieľom zmierniť osobitné 
obmedzenia vyplývajúce z úrovne rozvoja, 
veľkej vzdialenosti a izolácie by sa mala 
stanoviť vhodná miera príspevku EPFRV 
pre menej rozvinuté regióny, 
najvzdialenejšie regióny uvedené v zmluve 
a menšie ostrovy v Egejskom mori.

(54) S cieľom uľahčiť riadenie finančných 
prostriedkov EPFRV by sa mala stanoviť 
jednotná miera príspevku EPFRV na 
programovanie rozvoja vidieka vo vzťahu 
k verejným výdavkom v členských štátoch. 
S cieľom zohľadniť osobitný význam alebo 
charakter určitých druhov operácií by sa vo 
vzťahu k nim mali stanoviť osobitné miery 
príspevku. Preto by sa pre činnosti 
uvedené v článkoch 29, 30, 31 a 34 mala 
stanoviť miera spolufinancovania na 
úrovni 60 % a mali by byť k dispozícii aj 
vyššie miery spolufinancovania pre 
činnosti v rámci spolupráce. S cieľom 
zmierniť osobitné obmedzenia vyplývajúce 
z úrovne rozvoja, veľkej vzdialenosti a 
izolácie by sa mala stanoviť vhodná miera 
príspevku EPFRV pre menej rozvinuté 
regióny, najvzdialenejšie regióny uvedené 
v zmluve a menšie ostrovy v Egejskom 
mori.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) S cieľom uľahčiť riadenie finančných 
prostriedkov EPFRV by sa mala stanoviť 
jednotná miera príspevku EPFRV na 
programovanie rozvoja vidieka vo vzťahu 
k verejným výdavkom v členských štátoch. 
S cieľom zohľadniť osobitný význam alebo 
charakter určitých druhov operácií by sa vo 
vzťahu k nim mali stanoviť osobitné miery 
príspevku. S cieľom zmierniť osobitné 
obmedzenia vyplývajúce z úrovne rozvoja, 
veľkej vzdialenosti a izolácie by sa mala 

(54) S cieľom uľahčiť riadenie finančných 
prostriedkov EPFRV by sa mala stanoviť 
jednotná miera príspevku EPFRV na 
programovanie rozvoja vidieka vo vzťahu 
k verejným výdavkom v členských štátoch. 
S cieľom zohľadniť osobitný význam alebo 
charakter určitých druhov operácií by sa vo 
vzťahu k nim mali stanoviť osobitné miery 
príspevku. S cieľom zmierniť osobitné 
obmedzenia vyplývajúce z úrovne rozvoja, 
veľkej vzdialenosti a izolácie by sa mala 
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stanoviť vhodná miera príspevku EPFRV 
pre menej rozvinuté regióny, 
najvzdialenejšie regióny uvedené v zmluve 
a menšie ostrovy v Egejskom mori.

stanoviť vhodná miera príspevku EPFRV 
pre menej rozvinuté regióny, prechodné 
regióny, najvzdialenejšie regióny uvedené 
v zmluve a menšie ostrovy v Egejskom 
mori.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54a) V záujme prispenia k dosiahnutiu 
osobitných cieľov stanovených v rámci 
priority sa môžu finančné nástroje 
používať na základe posúdenia ex ante, 
ktoré označilo zlyhania trhu alebo 
suboptimálne investičné situácie, ako aj 
investičné potreby. Tieto nástroje možno 
zaviesť v súlade s hlavou IV, článkami 32 
až 40 nariadenia (EÚ) č. ... [CSF/2012].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(56) Členské štáty by mali vykonať všetky 
potrebné kroky a zaviesť primerané 
ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby ich 
opatrenia rozvoja vidieka boli overiteľné a 
kontrolovateľné. Na tieto účely by riadiaci 
orgán a platobná agentúra mali poskytnúť 
posúdenie ex ante a zaviazať sa, že budú 
posudzovať opatrenia počas realizácie 

(56) Členské štáty by mali vykonať všetky 
potrebné kroky a zaviesť primerané 
ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby ich 
opatrenia rozvoja vidieka boli overiteľné a 
kontrolovateľné. Na tieto účely by riadiaci 
orgán a platobná agentúra mali poskytnúť 
posúdenie ex ante a zaviazať sa, že budú 
posudzovať opatrenia počas realizácie 
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programu. Opatrenie, ktoré nezodpovedajú 
tejto podmienke, by sa mali upraviť.

programu, pri zohľadnení zásady 
proporcionality, pokiaľ ide o malé granty. 
Opatrenie, ktoré nezodpovedajú tejto 
podmienke, by sa mali upraviť.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(59) Každý program rozvoja vidieka by 
mal podliehať monitorovaniu s cieľom 
pravidelne sledovať vykonávanie programu 
a pokrok na ceste k stanoveným cieľom 
programu. Preukázanie a zlepšenie 
účinnosti a vplyvu činností vykonávaných 
v rámci EPFRV závisí aj od vhodného 
hodnotenia vo fáze prípravy, realizácie a 
dokončenia programu. Komisia a členské 
štáty by preto spoločne mali vytvoriť 
systém monitorovania a hodnotenia s 
cieľom predviesť pokrok a posúdiť vplyv a 
účinnosť realizácie politiky rozvoja 
vidieka.

(59) Každý program rozvoja vidieka by 
mal podliehať monitorovaniu s cieľom 
pravidelne sledovať vykonávanie programu 
a pokrok na ceste k stanoveným cieľom 
programu. Preukázanie a zlepšenie 
účinnosti a vplyvu činností vykonávaných 
v rámci EPFRV závisí aj od vhodného 
hodnotenia vo fáze prípravy, realizácie a
dokončenia programu. Komisia, Európsky 
parlament a členské štáty by preto 
spoločne mali vytvoriť systém 
monitorovania a hodnotenia s cieľom 
predviesť pokrok a posúdiť vplyv a 
účinnosť realizácie politiky rozvoja 
vidieka.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(65) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s 
opatreniami rozvoja vidieka oprávnenými 
na podporu Únie a zjednodušiť postupy, by 

(65) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s 
opatreniami rozvoja vidieka oprávnenými 
na podporu Únie a zjednodušiť postupy, by 
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sa okrem toho platby zrealizované 
členskými štátmi určené na poskytnutie 
dodatočného národného financovania 
operácií rozvoja vidieka, na ktoré sa 
poskytuje podpora Únie a ktoré patria do 
rozsahu článku 42 zmluvy, mali schváliť 
ako súčasť programovania v rámci 
notifikačného postupu v súlade s 
ustanoveniami tohto nariadenia. S cieľom 
zabezpečiť ich primerané monitorovanie by 
Komisia pri posudzovaní týchto platieb 
mala analogicky uplatňovať kritériá 
stanovené na uplatňovanie článku 107 
zmluvy. S cieľom zabezpečiť, aby sa 
nerealizovalo dodatočné národné 
financovanie, ktoré Komisia neschválila, 
by príslušný členský štát nemal začať 
používať svoje navrhované dodatočné 
financovanie rozvoja vidieka, kým nie je 
schválené. Platby realizované členskými 
štátmi určené na poskytnutie dodatočného 
národného financovania operácií rozvoja 
vidieka, na ktoré sa poskytuje podpora 
Únie a ktoré nepatria do rozsahu článku 
42 zmluvy, by sa mali oznámiť Komisii 
podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, pokiaľ 
nepatria do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia prijatého podľa nariadenia 
Rady (ES) č. 994/98[21] a nesmú sa začať 
uplatňovať, pokiaľ sa tento postup 
neukončil konečným schválením 
Komisiou.

sa okrem toho platby zrealizované 
členskými štátmi na operácie rozvoja 
vidieka, na ktoré sa poskytuje podpora 
Únie a ktoré nepatria do rozsahu článku 42 
zmluvy, mali schváliť ako súčasť 
programovania v rámci notifikačného 
postupu v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia. S cieľom zabezpečiť ich 
primerané monitorovanie by Komisia pri 
posudzovaní týchto platieb mala 
analogicky uplatňovať kritériá stanovené 
na uplatňovanie článku 107 zmluvy. 

Or. es

Odôvodnenie

V súlade s našim pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 66.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65



AM\903101SK.doc 137/170 PE489.640v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(65) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s 
opatreniami rozvoja vidieka oprávnenými 
na podporu Únie a zjednodušiť postupy, by 
sa okrem toho platby zrealizované 
členskými štátmi určené na poskytnutie 
dodatočného národného financovania 
operácií rozvoja vidieka, na ktoré sa 
poskytuje podpora Únie a ktoré patria do 
rozsahu článku 42 zmluvy, mali schváliť 
ako súčasť programovania v rámci 
notifikačného postupu v súlade s 
ustanoveniami tohto nariadenia. S cieľom 
zabezpečiť ich primerané monitorovanie by 
Komisia pri posudzovaní týchto platieb 
mala analogicky uplatňovať kritériá 
stanovené na uplatňovanie článku 107 
zmluvy. S cieľom zabezpečiť, aby sa 
nerealizovalo dodatočné národné 
financovanie, ktoré Komisia neschválila, 
by príslušný členský štát nemal začať 
používať svoje navrhované dodatočné 
financovanie rozvoja vidieka, kým nie je 
schválené. Platby realizované členskými 
štátmi určené na poskytnutie dodatočného 
národného financovania operácií rozvoja 
vidieka, na ktoré sa poskytuje podpora 
Únie a ktoré nepatria do rozsahu článku 
42 zmluvy, by sa mali oznámiť Komisii 
podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, pokiaľ 
nepatria do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia prijatého podľa nariadenia 
Rady (ES) č. 994/98[21] a nesmú sa začať 
uplatňovať, pokiaľ sa tento postup 
neukončil konečným schválením 
Komisiou.

(65) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s 
opatreniami rozvoja vidieka oprávnenými 
na podporu Únie a zjednodušiť postupy, by 
sa okrem toho platby zrealizované 
členskými štátmi na operácie rozvoja 
vidieka, na ktoré sa poskytuje podpora 
Únie a ktoré nepatria do rozsahu článku 42 
zmluvy, mali schváliť ako súčasť 
programovania v rámci notifikačného 
postupu v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia. S cieľom zabezpečiť ich 
primerané monitorovanie by Komisia pri 
posudzovaní týchto platieb mala 
analogicky uplatňovať kritériá stanovené 
na uplatňovanie článku 107 zmluvy. 

Or. es

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s navrhovanou zmenou a doplnením hlavy 
VII o štátnej pomoci.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(65) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s 
opatreniami rozvoja vidieka oprávnenými 
na podporu Únie a zjednodušiť postupy, by 
sa okrem toho platby zrealizované 
členskými štátmi určené na poskytnutie 
dodatočného národného financovania 
operácií rozvoja vidieka, na ktoré sa 
poskytuje podpora Únie a ktoré patria do 
rozsahu článku 42 zmluvy, mali schváliť 
ako súčasť programovania v rámci 
notifikačného postupu v súlade s 
ustanoveniami tohto nariadenia. S cieľom 
zabezpečiť ich primerané monitorovanie by 
Komisia pri posudzovaní týchto platieb 
mala analogicky uplatňovať kritériá 
stanovené na uplatňovanie článku 107 
zmluvy. S cieľom zabezpečiť, aby sa 
nerealizovalo dodatočné národné 
financovanie, ktoré Komisia neschválila, 
by príslušný členský štát nemal začať 
používať svoje navrhované dodatočné 
financovanie rozvoja vidieka, kým nie je 
schválené. Platby realizované členskými 
štátmi určené na poskytnutie dodatočného 
národného financovania operácií rozvoja 
vidieka, na ktoré sa poskytuje podpora 
Únie a ktoré nepatria do rozsahu článku 
42 zmluvy, by sa mali oznámiť Komisii 
podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, pokiaľ 
nepatria do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia prijatého podľa nariadenia 
Rady (ES) č. 994/98[21] a nesmú sa začať 
uplatňovať, pokiaľ sa tento postup 
neukončil konečným schválením 
Komisiou.

(65) S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s 
opatreniami rozvoja vidieka oprávnenými 
na podporu Únie a zjednodušiť postupy, by 
sa okrem toho platby zrealizované 
členskými štátmi na operácie rozvoja 
vidieka, na ktoré sa poskytuje podpora 
Únie a ktoré nepatria do rozsahu článku 42 
zmluvy, mali schváliť ako súčasť 
programovania v rámci notifikačného 
postupu v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia. S cieľom zabezpečiť ich 
primerané monitorovanie by Komisia pri 
posudzovaní týchto platieb mala 
analogicky uplatňovať kritériá stanovené 
na uplatňovanie článku 107 zmluvy. 

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(68) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa na Komisiu mali preniesť 
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o 
prezentáciu programov rozvoja vidieka, 
schválenie programov a ich zmien a 
doplnení, postupy a harmonogramy 
schválenia programov, postupy a 
harmonogramy schválenia zmien a 
doplnení programov vrátane ich 
nadobudnutia platnosti a frekvencie 
predkladania, osobitné podmienky 
vykonávania opatrení rozvoja vidieka, 
štruktúru a prevádzku sietí stanovených v 
tomto nariadení, prijatie systému 
monitorovania a hodnotenia, pravidlá 
fungovania informačného systému. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

(68) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa Komisii mala zveriť právomoc 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 90, pokiaľ ide o prezentáciu 
programov rozvoja vidieka, schválenie 
programov a ich zmien a doplnení, postupy 
a harmonogramy schválenia programov, 
postupy a harmonogramy schválenia zmien 
a doplnení programov vrátane ich 
nadobudnutia platnosti a frekvencie 
predkladania, osobitné podmienky 
vykonávania opatrení rozvoja vidieka, 
štruktúru a prevádzku sietí stanovených v 
tomto nariadení, prijatie systému 
monitorovania a hodnotenia, pravidlá 
fungovania informačného systému. 

Or. de

Odôvodnenie

Uvedené rozhodnutia nemajú len technickú povahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) „systém monitorovania a hodnotenia“: 
všeobecný prístup vyvinutý Komisiou a 
členskými štátmi, ktorým sa vymedzuje 
obmedzený počet spoločných 
ukazovateľov súvisiacich s východiskovou 
situáciou, finančným plnením, výstupmi,
výsledkami a vplyvmi programov;

(f) „systém monitorovania a hodnotenia“: 
všeobecný prístup vyvinutý Komisiou a 
členskými štátmi, ktorým sa vymedzuje 
obmedzený počet spoločných 
ukazovateľov súvisiacich s východiskovou 
situáciou, finančným plnením, výstupmi a
výsledkami programov; systém nemusí byť 
výhradne metrický a takýto prístup možno 
v prípade potreby a pomocou vhodných 
metód nahradiť prístupom k výsledkom 
programov založeným na kvalite;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) „systém monitorovania a hodnotenia“: 
všeobecný prístup vyvinutý Komisiou a 
členskými štátmi, ktorým sa vymedzuje 
obmedzený počet spoločných 
ukazovateľov súvisiacich s východiskovou 
situáciou, finančným plnením, výstupmi,
výsledkami a vplyvmi programov;

(f) „systém monitorovania a hodnotenia“: 
všeobecný prístup vyvinutý Komisiou a 
členskými štátmi, ktorým sa vymedzuje 
obmedzený počet spoločných 
ukazovateľov súvisiacich s východiskovou 
situáciou, finančným plnením, výstupmi a
výsledkami programov; systém nemusí byť 
výhradne metrický a takýto prístup možno 
v prípade potreby a pomocou vhodných 
metód nahradiť prístupom k výsledkom 
programov založeným na kvalite;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno j



AM\903101SK.doc 141/170 PE489.640v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(j) „menej rozvinuté regióny“: regióny, 
ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na 
obyvateľa predstavuje menej ako 75 % 
priemerného HDP EÚ-27;

(j) „menej rozvinuté regióny“: regióny 
spadajúce pod cieľ Konvergencia 
viacročného finančného rámca na roky 
2014 – 2020, ktorých hrubý domáci 
produkt (HDP) na obyvateľa je nižší ako 
75 % priemerného HDP EÚ-27;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ja) „prechodné regióny“: regióny, 
ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na 
obyvateľa sa pohybuje medzi 75 % a 90 % 
priemerného HDP EÚ-27;

Or. es

Odôvodnenie

Prechodné regióny by sa mali zohľadňovať, v súlade so zmenou a doplnením článku 65 
o príspevku fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ja) „prechodné regióny“: regióny, 
ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na 
obyvateľa sa pohybuje medzi 75 % a 90 % 
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priemerného HDP EÚ-27;

Or. es

Odôvodnenie

Prechodné regióny by sa mali zohľadňovať, v súlade so zmenou a doplnením článku 65 
o príspevku fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ja) „prechodné regióny“: regióny, 
ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na 
obyvateľa sa pohybuje medzi 75 % a 90 % 
priemerného HDP EÚ-27;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ja) „poľnohospodárstvo s vysokou 
prírodnou hodnotou“: poľnohospodárske 
systémy využívajúce poľnohospodárske 
činnosti a poľnohospodársku pôdu, od 
ktorých možno vďaka ich vlastnostiam 
predpokladať, že podporujú vysokú 
úroveň biodiverzity alebo druhy a biotopy 
významné z hľadiska ochrany; tieto 
systémy charakterizuje nízka intenzita 
poľnohospodárskej činnosti a vysoký 
podiel prirodzenej alebo poloprirodzenej 
vegetácie; môže ich tiež charakterizovať 
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vysoká rôznorodosť krajinnej pokrývky;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
George Lyon, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ja) „poľnohospodárstvo s vysokou 
prírodnou hodnotou“: poľnohospodárske 
systémy využívajúce poľnohospodárske 
činnosti a poľnohospodársku pôdu, od 
ktorých možno vďaka ich vlastnostiam 
predpokladať, že podporujú vysokú 
úroveň biodiverzity alebo druhy a biotopy 
významné z hľadiska ochrany; tieto 
systémy charakterizuje nízka intenzita 
poľnohospodárskej činnosti a vysoký 
podiel prirodzenej alebo poloprirodzenej 
vegetácie; môže ich tiež charakterizovať 
vysoká rôznorodosť krajinnej pokrývky;

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou predstavuje udržateľný poľnohospodársky 
systém, ktorého hodnota sa musí uznávať. Rozvoj vidieka a politiky v oblasti biodiverzity majú 
spoločný cieľ zachovať poľnohospodárske systémy s vysokou prírodnou hodnotou. V záujme 
ich účinnej integrácie a podpory ako prierezovej témy rozvoja vidieka je zásadne dôležité, aby 
sa vymedzenie toho, čo je poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou, včlenilo medzi 
vymedzenia v nariadení o rozvoji vidieka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Brian Simpson

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ka (nové)



PE489.640v01-00 144/170 AM\903101SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ka) „poľnohospodárstvo s vysokou 
prírodnou hodnotou“: poľnohospodárske 
systémy využívajúce poľnohospodárske 
činnosti a poľnohospodársku pôdu, od 
ktorých možno vďaka ich vlastnostiam 
predpokladať, že podporujú vysokú 
úroveň biodiverzity alebo druhy a biotopy 
významné z hľadiska ochrany; tieto 
systémy charakterizuje nízka intenzita 
poľnohospodárskej činnosti a vysoký 
podiel prirodzenej alebo poloprirodzenej 
vegetácie; môže ich tiež charakterizovať 
vysoká rôznorodosť krajinnej pokrývky;

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou predstavuje udržateľný poľnohospodársky 
systém, ktorého hodnota sa musí uznávať. Mal by sa zaviesť tematický podprogram na 
zabezpečenie jednotnej podpory a ochrany týchto systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(l) „transakčné náklady“: náklady spojené 
so záväzkom ale nie priamo viazané na
jeho vykonanie,

(l) „transakčné náklady“: náklady spojené 
so záväzkom, ktoré nepriamo generuje 
jeho vykonanie,

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno l
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(l) „transakčné náklady“: náklady spojené 
so záväzkom ale nie priamo viazané na 
jeho vykonanie,

(l) „transakčné náklady“: náklady spojené 
so záväzkom ale nie priamo viazané na 
jeho vykonanie; možno ich vypočítať na 
základe štandardných nákladov,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno la (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(la) „poľnohospodárstvo“: kontrolované 
používanie zvierat, rastlín, húb a iných 
foriem života primárne na účel výroby 
potravín, ako aj tkanín, biopalív a iných 
výrobkov na podporu života, a teda 
vrátane lesného hospodárstva a chovu 
dobytka;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno lb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(lb) „výrobný systém“: komplex pôdy 
a vstupov spravovaný ako celok;

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(m) „využívaná poľnohospodárska plocha“ 
(ďalej len „VPP“): využívaná 
poľnohospodárska oblasť v zmysle 
nariadenia Komisie (ES) č. 1200/2009 z 
30. novembra 2009;

(m) „poľnohospodárska plocha“: celá 
oblasť ornej pôdy, trvalých trávnatých 
plôch alebo trvalých plodín vrátane 
poľnohospodársko-lesohospodárskych 
plodín;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ma) „orná pôda“: pôda obrábaná na 
pestovanie plodín alebo plocha vhodná na 
produkciu plodín, ale ležiaca úhorom 
vrátane plochy vyňatej z produkcie v 
súlade s článkami 22, 23 a 24 nariadenia 
(ES) č. 1257/1999, s článkom 39 
nariadenia (ES) č. 1698/2005 a s článkom 
29 nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR] bez 
ohľadu na to, či ide alebo nejde o pôdu v 
skleníkoch, alebo pod trvalými alebo 
mobilnými krytmi;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno mb (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(mb) „trvalé plodiny“: plodiny pestované 
mimo osevného postupu okrem trvalých 
trávnatých plôch, ktoré zaberajú pôdu 
počas piatich rokov alebo dlhšie a 
opakovane produkujú úrodu vrátane 
škôlok a mladiny s krátkodobým 
striedaním;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno mc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(mc) „trvalé trávnaté plochy“: pôda 
využívaná na pestovanie tráv alebo iných 
rastlinných krmív (bylinné rastliny, 
kroviny a/alebo stromy) vhodných na 
pastvu, a to prirodzených (samovysiatych)
alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola 
zahrnutá do systému striedania plodín 
v poľnohospodárskom podniku päť rokov 
alebo dlhšie;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno mc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(mc) „trvalé trávnaté plochy“: pôda 
využívaná na pestovanie tráv alebo iných 
rastlinných krmív, a to prirodzených 
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(samovysiatych) alebo pestovaných 
(siatych), ktorá nebola zahrnutá do 
systému striedania plodín v podniku päť 
rokov alebo dlhšie;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno md (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(md) „trávy alebo iné rastlinné krmivá“: 
všetky rastliny, ktoré zvyčajne rastú na 
prirodzených pasienkoch (bylinné 
rastliny, kroviny a/alebo stromy) alebo sú 
zahrnuté v zmesiach osiva pre pasienky 
alebo lúky v členskom štáte (aj 
nevyužívané na spásanie zvieratami);

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno md (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(md) „trávy alebo iné rastlinné krmivá“: 
všetky rastliny, ktoré zvyčajne rastú na 
prirodzených pasienkoch alebo sú 
zahrnuté v zmesiach osiva pre pasienky 
alebo lúky v členskom štáte (aj 
nevyužívané na spásanie zvieratami);

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno me (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(me) „agrolesníctvo“: výrobný systém, 
v ktorom stromy a pestované alebo 
spásané rastliny rastú spoločne na 
rovnakých pozemkoch alebo na ich 
okraji;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(o) „nepriaznivá poveternostná udalosť“: 
poveternostné podmienky ako mráz, búrky 
a krupobitie, ľad, prudký dážď alebo veľké 
sucho, ktoré možno porovnať s prírodnou 
katastrofou,

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(o) „nepriaznivá poveternostná udalosť“: 
poveternostné podmienky ako mráz, búrky 
a krupobitie, ľad, prudký dážď alebo veľké 
sucho, ktoré možno porovnať s prírodnou 

(o) „nepriaznivá poveternostná udalosť“: 
poveternostné podmienky ako mráz, búrky, 
cyklónové vetry, krupobitie, ľad, prudký 
dážď alebo veľké sucho, ktoré možno 
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katastrofou, porovnať s prírodnou katastrofou,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno r

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(r) „prírodná katastrofa“: prirodzene sa 
vyskytujúca udalosť biotického alebo 
abiotického charakteru, ktorá vedie k 
významnému narušeniu systémov 
poľnohospodárskej výroby a lesných 
štruktúr, prípadne spôsobujúca významnú 
ekonomickú škodu v sektore 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva;

(r) „prírodná katastrofa“: prirodzene sa 
vyskytujúca udalosť biotického alebo 
abiotického charakteru, ktorá vedie k 
významnému narušeniu systémov 
poľnohospodárskej výroby a lesných 
štruktúr, prípadne spôsobujúca významnú 
ekonomickú škodu v sektore 
poľnohospodárstva alebo lesného
hospodárstva;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno t

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 
spotrebiteľmi,

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych subjektov 
pôsobiacich v priamom predaji, na 
miestnych trhoch a v poľnohospodárstve
podporovanom spoločenstvom, ktorí sa 
zaviazali spolupracovať a rozvíjať miestne 
hospodárstvo, a charakterizovaný úzkymi 
geografickými a sociálnymi väzbami 
medzi výrobcami a spotrebiteľmi, 

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme presadzovanie celostného prístupu k rozvoju krátkych dodávateľských reťazcov 
a v záujme priameho plnenia potrieb vidieckych spoločenstiev by vymedzenie krátkych 
dodávateľských reťazcov malo konkrétne odkazovať na spôsoby uvádzania na trh ako priamy 
predaj, miestne trhy a poľnohospodárstvo podporované spoločenstvom ako spôsoby, ktorými 
môžu poľnohospodári a výrobcovia uvádzať na trh vysoko kvalitné potravinárske výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno t

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 
spotrebiteľmi,

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych subjektov 
pôsobiacich v priamom predaji, na 
miestnych trhoch a v poľnohospodárstve 
podporovanom spoločenstvom, ktorí sa 
zaviazali spolupracovať a rozvíjať miestne 
hospodárstvo, a charakterizovaný úzkymi 
geografickými a sociálnymi väzbami 
medzi výrobcami a spotrebiteľmi, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno t

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych subjektov 
pôsobiacich v priamom predaji, na 
miestnych trhoch a v poľnohospodárstve 
podporovanom spoločenstvom, ktorí sa 
zaviazali spolupracovať a rozvíjať miestne 
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spotrebiteľmi, hospodárstvo, a charakterizovaný úzkymi 
geografickými a sociálnymi väzbami 
medzi výrobcami a spotrebiteľmi, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno t

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 
spotrebiteľmi,

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet poľnohospodárov 
a iných hospodárskych subjektov, ktorí sa 
zaviazali spolupracovať a rozvíjať miestne 
hospodárstvo, a charakterizovaný úzkymi 
geografickými a sociálnymi väzbami 
medzi výrobcami a spotrebiteľmi, 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno t

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 
spotrebiteľmi,

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktoré majú priame vzťahy so 
spotrebiteľmi alebo ktoré sa zaviazali 
spolupracovať a rozvíjať miestne 
hospodárstvo, a charakterizovaný úzkymi 
geografickými a sociálnymi väzbami 
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medzi výrobcami a spotrebiteľmi,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno t

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 
spotrebiteľmi,

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktoré majú priame vzťahy so 
spotrebiteľmi alebo ktoré sa zaviazali 
spolupracovať a rozvíjať miestne 
hospodárstvo, a charakterizovaný úzkymi 
geografickými a sociálnymi väzbami 
medzi výrobcami a spotrebiteľmi,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Giovanni La Via

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno t

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 
spotrebiteľmi,

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktoré sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, ktorý 
používa stratégiu miestneho rozvoja a je 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 
spotrebiteľmi, 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno t

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 
spotrebiteľmi,

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami, 
spracovateľmi a spotrebiteľmi,

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno u

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má 
primerané zručnosti a kompetencie 
potrebné na výkon zamestnania a prvýkrát 
zakladá poľnohospodársky podnik ako 
najvyšší predstaviteľ podniku; 

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 35 rokov, má vysokú 
úroveň zručností a kompetencií 
potrebných na výkon zamestnania a 
prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik 
ako najvyšší predstaviteľ podniku; 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno u
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania a prvýkrát zakladá 
poľnohospodársky podnik ako najvyšší 
predstaviteľ podniku; 

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti 40 alebo menej rokov, má 
primerané zručnosti a kompetencie 
potrebné na výkon zamestnania a je
najvyšší predstaviteľ podniku; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno u

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania a prvýkrát zakladá 
poľnohospodársky podnik ako najvyšší 
predstaviteľ podniku;

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania a je najvyšší predstaviteľ 
podniku;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno u

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania a prvýkrát zakladá 

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania a je najvyšší predstaviteľ 
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poľnohospodársky podnik ako najvyšší 
predstaviteľ podniku;

podniku;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Béla Glattfelder

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno u

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania a prvýkrát zakladá 
poľnohospodársky podnik ako najvyšší 
predstaviteľ podniku;

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Carlo Fidanza

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno u

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania a prvýkrát zakladá 
poľnohospodársky podnik ako najvyšší 
predstaviteľ podniku;

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania a/alebo silné podnikateľské 
sklony a zakladá poľnohospodársky podnik 
ako najvyšší predstaviteľ podniku;

Or. it



AM\903101SK.doc 157/170 PE489.640v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno u

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má 
primerané zručnosti a kompetencie 
potrebné na výkon zamestnania a prvýkrát 
zakladá poľnohospodársky podnik ako 
najvyšší predstaviteľ podniku; 

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov a prvýkrát 
zakladá poľnohospodársky podnik ako 
najvyšší predstaviteľ podniku a/alebo má 
primerané zručnosti a kompetencie 
potrebné na výkon zamestnania; 

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Mariya Gabriel

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ua (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ua) „poľnohospodárka“: fyzická osoba –
žena, ktorá vykonáva „poľnohospodársku 
činnosť“ v zmysle vymedzenia uvedeného 
v nariadení (EÚ) č. DP/2012;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ua (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ua) „nový poľnohospodár“: 
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poľnohospodár, ktorý má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na 
výkon zamestnania a prvýkrát zakladá 
poľnohospodársky podnik ako najvyšší 
predstaviteľ podniku;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xa) „poľnohospodár“: aktívny 
poľnohospodár v zmysle článku 4 ods. 1 
písm. a) a článku 9 nariadenia, ktorým sa 
stanovujú pravidlá priamych platieb pre 
poľnohospodárov v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xa) „poľnohospodár“: aktívny 
poľnohospodár v zmysle článku 4 ods. 1 
písm. a) a článku 9 nariadenia (EÚ) č. 
[...], ktorým sa stanovujú pravidlá 
priamych platieb pre poľnohospodárov na 
základe podporných režimov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xa) „poľnohospodársky pracovník so 
mzdou“: zamestnanec poľnohospodára 
bez ohľadu na to, či na základe trvalej, 
trvalej sezónnej alebo dočasnej zmluvy, 
ktorého činnosť je zásadne dôležitá pre 
poľnohospodárstvo a hodnotu reťazca, 
a ktorého podmienky zamestnania 
v oblasti stability, bezpečnosti 
a profesionality by mali byť cieľom 
zlepšenia;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xb) „poľnohospodárka“: žena 
vykonávajúca „poľnohospodársku 
činnosť“ v zmysle tohto nariadenia. 

Or. es

Odôvodnenie

Návrh nariadenia by mal obsahovať návrhy týkajúce sa poľnohospodárok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xa (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xa) „organizácie výrobcov“: organizácie 
uvedené v nariadení č. 281/2011, ktorým 
bola vytvorená jednotná spoločná 
organizácia trhov s poľnohospodárskymi 
výrobkami;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xb) „združenia organizácií výrobcov“: 
združenia uvedené v nariadení č. 
281/2011, ktorým bola vytvorená jednotná 
spoločná organizácia trhov s 
poľnohospodárskymi výrobkami; 

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xa) „združenia organizácií výrobcov“: 
združenia organizácií výrobcov, ako sú 
vymedzené v článku 107 návrhu 
nariadenia o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov;

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xb) „poskytovatelia poľnohospodárskych 
služieb“: podnikatelia v oblasti 
agromechaniky, ktorí poskytujú a sú 
kvalifikovaní poskytovať odborné 
poľnohospodárske služby vo vidieckych 
oblastiach a ktorí na objednávku alebo za 
odmenu vykonávajú práce v oblasti 
poľných plodín, chovu dobytka alebo 
správy lesa a zelených oblastí patriacich 
verejným orgánom, pri ktorých sa 
vyžaduje používanie veľkých a technicky 
vyspelých zariadení a strojov;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xc) „poľnohospodárske služby“: 
uskutočňovanie prác na poliach, 
napríklad prác v oblasti poľných plodín, 
v oblasti chovu dobytka a správy lesov 
a zelených oblasti poskytovateľmi 
poľnohospodárskych služieb pre 
verejných a súkromných obstarávateľov;

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xa) „inovácia“: iniciatívy a činnosti 
vykonávané poľnohospodármi, skupinami 
poľnohospodárov, vidieckymi 
spoločenstvami, MVO, vidieckymi 
podnikmi alebo verejno-súkromnými 
partnerstvami so zapojením výskumníkov 
a akademikov alebo bez neho, ktoré 
uľahčujú výmenu osvedčených postupov 
a praktických znalostí, ako aj zavádzanie 
výskumu a techník, ktoré prinášajú nové 
výrobky, procesy a nové formy 
organizácie subjektov, do hospodárskej 
praxe, čím prispievajú k lepším životným 
podmienkam, udržateľným postupom a 
príjmom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xb) „miestny rozvoj motivovaný 
spoločenstvom“: decentralizovaná správa 
vecí verejných vedená zdola nahor 
a partnerské kroky na miestnej a nižšej 
než regionálnej úrovni, ktoré nabádajú 
miestne subjekty k tomu, aby plánovali 
a uskutočňovali viacodvetvové územné 
stratégie miestneho rozvoja,
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s presadzovaním komunitného vlastníctva, 
budovania kapacít a inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xc) „malé poľnohospodárske podniky“: 
malé poľnohospodárske jednotky vrátane 
poľnohospodárov na čiastočný úväzok 
a polosamozásobiteľských
poľnohospodárov s menej než 5 hektármi 
alebo 25 % priemerného obratu 
poľnohospodárskeho podniku v členskom 
štáte alebo regióne;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xd) „nechemické poľnohospodárstvo“: 
alternatívne metódy ochrany proti 
škodcom založené na agronomických 
technikách, ako sú techniky uvedené 
v bode 1 prílohy III smernice 
2009/128/ES, alebo na fyzických, 
mechanických alebo biologických 
metódach ochrany proti škodcom;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xa) „nechemické metódy“: metódy 
alternatívne voči pesticídom a ochrana 
rastlín a ochrana proti škodcom založená 
na agronomických technikách, ako sú 
techniky uvedené v bode 1 prílohy III 
smernice 2009/128/ES, alebo fyzických, 
mechanických alebo biologických 
metódach ochrany proti škodcom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xe (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xe) „pokročilý udržateľný systém 
poľnohospodárstva“: integrované 
poľnohospodárske postupy presahujúce 
súčasné pravidlá krížového plnenia 
(nariadenia ...xxx) a neustále 
napredujúce v záujme zlepšenia riadenia 
nutričných cyklov, zvýšenia energetickej 
účinnosti a zníženia tvorby odpadu pri 
zachovaní a zvyšovaní rozmanitosti 
plodín, zvierat a voľne žijúcich zvierat
v poľnohospodárskom podniku;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xf (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xf) „neudržateľné poľnohospodárske 
systémy“: poľnohospodárske postupy 
a postupy v oblasti chovu dobytka, ktoré 
opakovane porušujú súčasné pravidlá 
krížového plnenia (ako sú stanovené 
v prílohe II prierezového nariadenia)
z dôvodu základnej povahy používaného 
poľnohospodárskeho systému;

Or. en

Odôvodnenie

Medzi príslušné pravidlá krížového plnenia patria: nízka úroveň riadenia nutričného cyklu 
a znečisťovanie povrchovej vody (GEAC 1-3 a SMR 1a), nadmerné zásoby vo vzťahu 
k dostupným hektárom (GEAC 3a) a vysoká závislosť od externých energetických a nutričných 
vstupov; biodiverzita (SMR 2-3 a 3a) a bezpečnosť potravín (SMR 4-6).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno xg (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(xg) „poľnohospodárstvo s vysokou 
prírodnou hodnotou“: poľnohospodárske 
systémy využívajúce poľnohospodárske 
činnosti a poľnohospodársku pôdu, od 
ktorých možno vďaka ich vlastnostiam 
predpokladať, že podporujú vysokú 
úroveň biodiverzity alebo druhy a biotopy 
významné z hľadiska ochrany; tieto 
systémy charakterizuje nízka intenzita 
poľnohospodárskej činnosti a vysoký 
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podiel prirodzenej alebo poloprirodzenej 
vegetácie; môže ich tiež charakterizovať 
vysoká rôznorodosť krajinnej pokrývky;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Vymedzenia uvedené v článku 4 
nariadenia (EÚ) č. [...] [o priamych 
platbách] sa uplatňujú aj na účely tohto 
nariadenia.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Alyn Smith
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu mladý 
farmár ustanovené v odseku 1 písm. u), 
Komisia je v súlade s článkom 90 
splnomocnená prijímať delegované akty 
týkajúce sa podmienok, na základe ktorých 
sa právnická osoba môže považovať za 
„mladého poľnohospodára“ vrátane určenia 
obdobia odkladu na získanie zručností 
potrebných na výkon zamestnania (ďalej 
len „pracovné zručnosti“).

2. Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu mladý 
poľnohospodár ustanovené v odseku 1 
písm. u) a pojmu malé poľnohospodárska 
podniky ustanovené v odseku 1 písm. xc), 
Komisia je v súlade s článkom 90 
splnomocnená prijímať delegované akty 
týkajúce sa podmienok, na základe ktorých 
sa právnická osoba môže považovať za 
„mladého poľnohospodára“ alebo „malého 
poľnohospodára“ vrátane určenia obdobia 
odkladu na získanie zručností potrebných 
na výkon zamestnania (ďalej len „pracovné 
zručnosti“) a so zreteľom na špecifiká 
každého členského štátu.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Diane Dodds

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 
územne a environmentálne vyváženejšiemu 
a inovatívnejšiemu poľnohospodárskemu 
sektoru Únie, ktorý je šetrnejší a odolnejší 
voči klíme.

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 
územne a environmentálne vyváženejšiemu 
a odolnejšiemu, inovatívnejšiemu 
a hospodársky udržateľnejšiemu 
poľnohospodárskemu sektoru Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 
územne a environmentálne vyváženejšiemu 
a inovatívnejšiemu poľnohospodárskemu 
sektoru Únie, ktorý je šetrnejší a odolnejší 
voči klíme.

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 
územne a environmentálne vyváženejšiemu 
a inovatívnejšiemu poľnohospodárskemu a 
lesohospodárskemu sektoru Únie, ktorý je 
šetrnejší a odolnejší voči klíme, 
konkurencieschopnejší a produktívnejší.
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Or. de

Odôvodnenie

Ciele EPFRV by mali byť v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 v oblasti rastu, a preto by 
sa mala venovať pozornosť konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov. 
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú priamo späté, a preto je nutné považovať ich za
súhrnnú oblasť podnikania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Karin Kadenbach

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 
územne a environmentálne vyváženejšiemu 
a inovatívnejšiemu poľnohospodárskemu 
sektoru Únie, ktorý je šetrnejší a odolnejší 
voči klíme.

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 
územne a environmentálne vyváženejšiemu 
a inovatívnejšiemu sociálno-
hospodárskemu rozvoju vo vidieckych 
oblastiach Únie, ktorý je šetrnejší a 
odolnejší voči klíme.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 
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územne a environmentálne vyváženejšiemu 
a inovatívnejšiemu poľnohospodárskemu 
sektoru Únie, ktorý je šetrnejší a odolnejší 
voči klíme.

územne a environmentálne 
vyváženejšiemu, inovatívnejšiemu 
a hospodársky udržateľnejšiemu
poľnohospodárskemu sektoru Únie, ktorý 
je šetrnejší a odolnejší voči klíme.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 
územne a environmentálne vyváženejšiemu 
a inovatívnejšiemu poľnohospodárskemu 
sektoru Únie, ktorý je šetrnejší a odolnejší 
voči klíme.

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 
územne a environmentálne vyváženejšiemu 
a inovatívnejšiemu poľnohospodárskemu 
sektoru Únie vrátane lesov, ktorý je 
šetrnejší a odolnejší voči klíme a ktorý by 
mal plniť zásadnú úlohu a vždy 
produkovať v rámci Únie potrebné 
množstvo kvalitných potravín pre 
obyvateľov Únie.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 
podporou udržateľného rozvoja vidieka v 
celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie nástroje 

EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020, 
a to v rámci európskej stratégie rozvoja 
vidieka, podporou udržateľného rozvoja 
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spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(ďalej len „SPP“), politiky súdržnosti a 
spoločnej rybárskej politiky. Prispieva k 
územne a environmentálne vyváženejšiemu 
a inovatívnejšiemu poľnohospodárskemu 
sektoru Únie, ktorý je šetrnejší a odolnejší 
voči klíme.

vidieka v celej Únii, pričom dopĺňa ďalšie 
nástroje spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (ďalej len „SPP“) v koordinácii 
s politikou súdržnosti a spoločnou 
rybárskou politikou a nad rámec týchto 
politík. Prispieva k územne a 
environmentálne vyváženejšiemu a 
inovatívnejšiemu poľnohospodárskemu 
sektoru Únie, ktorý je šetrnejší a odolnejší 
voči klíme.

Or. fr


