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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Aspekt SPP týkajúci sa rozvoja vidieka zostáva rozhodujúcou súčasťou a predstavuje hlavnú 
prioritu súčasnej reformy. Reforma sa snaží zachovať dvojpilierovú štruktúru udržaním 
nominálnej hodnoty rozpočtu pre každý pilier na úrovni z roku 2013 a jasným zameraním sa 
na dosahovanie výsledkov v rámci kľúčových priorít EÚ. SPP by mala zostať politikou 
so strategickým významom, aby sa zabezpečila čo najúčinnejšia odozva na politické výzvy a 
čo najefektívnejšie využitie rozpočtových prostriedkov. Nástroje v pilieri II by mali členským 
štátom poskytnúť priestor na úpravu riešení podľa ich miestnych osobitostí. 

Keďže SPP sa počas uplynulých rokov stala zložitejšou, je potrebné, aby významnú súčasť 
budúcej SPP tvorilo lepšie riadenie a výrazné zníženie byrokracie pre poľnohospodárov. 
Treba predísť každej neopodstatnenej a nadbytočnej administratívnej záťaži a nákladom, 
ktoré vznikajú vnútroštátnym orgánom, predovšetkým so zreteľom na fiškálnu konsolidáciu 
v členských štátoch a nedostatok zdrojov. Na zabezpečenie riadneho hospodárenia 
s finančnými prostriedkami Únie sú potrebné cielené výdavky, aby sa prostredníctvom 
multifunkčnej SPP dodávali kľúčové verejné statky. Ďalej sa reforma sústredí na vytvorenie 
účinných a dlhodobých nástrojov na zvýšenie efektívnosti v poľnohospodárskom sektore.

Cieľom návrhu Komisie je stanoviť konkrétne možnosti politiky v záujme reakcie na budúce 
výzvy pre poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti a splnenia cieľov stanovených pre SPP. 
Rovnako by sa finančné prostriedky vynaložené v rámci piliera II mali vo vyššej miere použiť 
v prospech spoločenstva poľnohospodárov. 

Komisia teda navrhuje, aby sa rozvoj vidieka začlenil do spoločného strategického rámca 
s ostatnými fondmi EÚ v rámci spoločného hospodárenia, ktorý je založený na posilnenom 
prístupe zameranom na výsledky, a podliehal jasnejším a zlepšeným podmienkam ex ante. 
Pilier II v rámci SPP by mal fungovať koordinovaným a doplňujúcim spôsobom k pilieru I, 
ako aj k ostatným fondom EÚ (najmä k Európskemu fondu regionálneho rozvoja (EFRR), 
Európskemu sociálnemu fondu (ESF), Kohéznemu fondu a Európskemu fondu pre námorné 
otázky a rybné hospodárstvo (EMFF)). Na úrovni EÚ sú fondy zoskupené v spoločnom 
strategickom rámci, ktorý sa na vnútroštátnej úrovni prenesie do partnerských zmlúv spolu 
so spoločnými cieľmi a pravidlami ich fungovania. Stanovením spoločných pravidiel pre 
všetky fondy fungujúce v spoločnom strategickom rámci sa uľahčí príjemcom aj 
vnútroštátnym orgánom disponovanie s projektmi a takisto zjednoduší realizácia 
integrovaných projektov.

Najdôležitejším cieľom je zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek verejného záujmu súvisiacich 
s poskytovaním platieb.  

Táto správa vychádza z celkových finančných prostriedkov vyčlenených Európskou komisiou 
na SPP v budúcom viacročnom finančnom rámci. V prípade, že dôjde k podstatným zmenám 
návrhu, bude potrebná revízia obsahu tohto stanoviska.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Suma 30 miliónov EUR sa vyberie z 
pridelených rozpočtových prostriedkov 
uvedených v odseku 1 a použije sa na 
financovanie ceny za inovačnú miestnu 
spoluprácu uvedenú v článku 56.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 56 vypúšťa sa
Cena za inovačnú miestnu spoluprácu vo 

vidieckych oblastiach
Finančné prostriedky uvedené v článku 
51 ods. 2 sa používajú na financovanie 
udelenia ceny spolupracujúcim 
projektom, ktoré zahŕňajú najmenej 
dvoch subjektov nachádzajúcich sa v 
rôznych členských štátoch, ktorí 
uskutočňujú inovačnú miestnu 
koncepciu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 57 vypúšťa sa
Výzva na predloženie ponúk

1. Najneskôr od roku 2015 potom každý 
rok Komisia vyhlási výzvu na predloženie 
ponúk s cieľom udeliť cenu uvedenú v 
článku 56. Posledná výzva na predloženie 
ponúk sa vyhlási najneskôr v roku 2019.
2. Vo výzve na predloženie návrhov sa 
uvedie téma návrhov, ktorá súvisí s 
jednou z priorít Únie pre rozvoj vidieka. 
Téma musí by vhodná aj na 
implementáciu prostredníctvom 
spolupráce na nadnárodnej úrovni.
3. Výzva na predloženie ponúk je otvorená 
pre miestne akčné skupiny a jednotlivé 
subjekty spolupracujúce na účely 
konkrétneho projektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 58 vypúšťa sa
Výberový postup

1. Prihlášky do súťaže o cenu uchádzači 
podávajú vo všetkých členských štátoch 
národnej vidieckej sieti, ktorá je 
zodpovedná za predbežný výber prihlášok.
2. Národné vidiecke siete zo svojich členov 
zostavia skupinu nezávislých expertov na 
predbežný výber, ktorá má predbežne 
vybrať prihlášky. Predbežný výber 
prihlášok sa uskutoční na základe kritérií 
vylúčenia, výberu a hodnotenia 
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vymedzených vo výzve na predloženie 
ponúk. Každá národná vidiecka sieť 
predbežne vyberie najviac 10 prihlášok a 
pošle ich Komisii.
3. Komisia je zodpovedná za výber 
päťdesiatich víťazných projektov 
spomedzi predbežne vybraných prihlášok 
vo všetkých členských štátoch. Komisia 
vytvorí riadiacu skupinu ad hoc zloženú z 
nezávislých expertov. Táto riadiaca 
skupina pripraví výber víťazných 
prihlášok na základe kritérií vylúčenia, 
výberu a hodnotenia vymedzených vo 
výzve na predloženie ponúk.
4. Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodne o zozname 
projektov, ktorým sa udelí cena.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 59 vypúšťa sa
Finančná cena – podmienky a platba

1. Aby boli projekty oprávnené na získanie 
ceny, čas potrebný na ich dokončenie 
nesmie prekročiť dva roky od dátumu 
prijatia vykonávacieho aktu, ktorým sa 
udeľuje cena. Časový rámec realizácie 
projektu sa vymedzí v prihláške.
2. Cena sa udelí v podobe jednorazovej 
platby. Sumu platby určí Komisia 
vykonávacími aktmi v súlade s kritériami 
vymedzenými vo výzve na predloženie 
ponúk a so zreteľom na odhadované 
náklady na realizáciu projektu uvedené v 
prihláške. Maximálna cena na jeden 
projekt nesmie prekročiť 100 000 eur.
3. Členské štáty zaplatia cenu víťazným 
uchádzačom, keď overia, že sa projekt 
dokončil. Príslušné výdavky Únia 
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členským štátom preplatí v súlade s 
ustanoveniami oddielu 4 kapitoly II hlavy 
IV nariadenia (EÚ) č. HR/2012. Členské 
štáty môžu rozhodnúť, či sumu ceny 
zaplatia celú alebo jej časť víťazným 
uchádzačom, predtým ako overia 
dokončenie projektu, ale v takomto 
prípade nesú zodpovednosť za výdavky, 
kým sa dokončenie projektu neoverí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 60 vypúšťa sa
Pravidlá týkajúce sa postupu, 

harmonogramov a zostavenia riadiacej 
skupiny

Komisia vykonávacími aktmi stanoví 
podrobné ustanovenia o postupe a 
časových rámcoch výberu projektov a 
pravidlá zostavenia riadiacej skupiny 
nezávislých expertov, uvedenej v článku 
58 ods. 3. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 91.
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