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NÁVRHY

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

1. upozorňuje, že výdavky na poľnohospodárstvo v rozpočte EÚ sú pomerne stabilné 
vzhľadom na ich predvídateľnosť a skutočnosť, že ak ide o priame platby, je povinný 
úplný súlad medzi záväzkami a platbami a že tieto platby predstavujú aspoň 70 % 
rozpočtu SPP, takže akékoľvek zmeny súvisia najmä s výdavkami spojenými s trhom;

2. odmieta pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Rady k návrhu rozpočtu na rok 2012; 
domnieva sa, že odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby, sú realistickejšie než 
návrhy Rady, a to najmä so zreteľom na schválenie účtovných závierok za predchádzajúce 
roky; trvá preto na tom, že treba obnoviť sumy uvedené v návrhu rozpočtu na rok 2012, a 
to najmä vzhľadom na súčasnú situáciu veľkej ekonomickej neistoty a nestability na trhu, 
ktorá si vyžaduje opatrný prístup k akýmkoľvek významným zmenám;

3. vyjadruje obavy nad optimistickým predpokladom Komisie, že trendy na 
poľnohospodárskych trhoch ostanú pomerne stabilné a prevažne priaznivé, a nad 
neustálym znižovaním potrieb, pokiaľ ide o výdavky spojené s trhom; upozorňuje, že 
vplyv zlepšenej situácie na trhu sa v jednotlivých odvetviach často líši;  nalieha na 
Komisiu, aby obozretne monitorovala vývoj na poľnohospodárskych trhoch a aby bola 
pripravená promptne a účinne reagovať prostredníctvom potrebných mechanizmov s 
cieľom zvrátiť nepriaznivý vývoj na trhu, akým je napríklad súčasná situácia v sektore 
olivového oleja a bravčového mäsa; zdôrazňuje, že treba prispôsobiť logiku zasahovania a 
aktualizovať prahové ceny podľa trendov na trhoch; 

4. zdôrazňuje význam adekvátneho financovania osobitných programov, ako je program 
konzumácie ovocia a mlieka v školách; pripomína, že tieto osobitné programy sú 
prospešné nielen pre poľnohospodárov, ale podporujú aj zraniteľné skupiny v spoločnosti 
a presadzujú zdravšiu výživu; preto požaduje obnovenie súm, ktoré boli pre oba programy 
uvedené v návrhu rozpočtu na rok 2012;  

5. upozorňuje, že programy pre odkázané osoby treba realizovať so zreteľom na konanie na 
Všeobecnom súde, na čo Komisia správne poukazuje vo svojich návrhoch odhadov; 
pripomína, že Všeobecný súd v rozsudku vo veci T-576/08 z 13. apríla 2011 uviedol, že 
financovanie tohto programu by malo pokrývať len náklady na dodávky potravín z 
intervenčných zásob, ale nie výdavky vzniknuté nákupom zásob potravín na trhu;  
zdôrazňuje preto, že na zachovanie rovnakej úrovne finančnej podpory pre programy 
potravinovej pomoci je naliehavo potrebný nový právny základ; 

6. požaduje spustenie navrhnutých pilotných projektov, a to najmä pilotného projektu 
zameraného na vypracovanie poľnohospodárskych programov a podporných nástrojov, 
ktoré odmeňujú výrobcov, ktorí dodávajú mimoriadne environmentálne verejné statky, a 
pilotného projektu na poskytovanie informácií spotrebiteľom, v školách, na predajných 
miestach a iných kontaktných miestach, ktoré sa týkajú noriem vysokej kvality, 
potravinovej bezpečnosti, environmentálnych noriem a noriem dobrých životných 
podmienok zvierat, ktoré musia európski poľnohospodári spĺňať; požaduje rozšírenie 
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pilotného projektu zameraného na program výmen pre mladých poľnohospodárov; vyzýva 
komisiu, aby uskutočnila všetky navrhnuté pilotné projekty.


