
PA\861754SK.doc PE460.764v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre rozvoj

2011/2051(INI)

23.3.2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných 
zdrojov a území
(2011/2051(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kriton Arsenis



PE460.764v02-00 2/3 PA\861754SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\861754SK.doc 3/3 PE460.764v02-00

SK

NÁVRHY

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

1. konštatuje, že existujú značné obavy zo znižujúcich sa, ale nakumulovaných negatívnych 
vplyvov SPP na rozvojové krajiny; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oznámení 
Komisie o SPP do roku 2020 sa takéto vplyvy neuvádzajú; žiada, aby nová SPP 
obsahovala zásadu „nepoškodzovania“ rozvojových krajín ako kľúčový cieľ;

2. žiada, aby boli v rámci SPP po roku 2013 odstránené vývozné dotácie a priame platby 
oddelené od výroby, tak aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre výrobky z EÚ 
a z rozvojových krajín; žiada Komisiu, aby financovala dočasné plány pre plodiny, ktoré
postihne toto oddelenie, ktorého cieľom je podporiť ekologické a trvalo udržateľné 
poľnohospodárske postupy;

3. s cieľom odľahčiť naakumulované negatívne dôsledky SPP na rozvojové krajiny vyzýva 
EÚ, aby prostredníctvom svojej obchodnej a rozvojovej politiky podporovala trvalo 
udržateľné poľnohospodárske postupy a potravinovú sebestačnosť v rozvojových 
krajinách; domnieva sa, že je podstatné zabezpečiť potravinovú bezpečnosť pre najmenej 
rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny, ktoré sú čistými dovozcami potravín, zabrániť 
zaberaniu pôdy, zabezpečiť vlastnícke práva malých poľnohospodárov a domorodých 
poľnohospodárov a ukončiť monopol na osivá a závislosť od špeciálnych pesticídov;

4. konštatuje, že potraviny nie sú len komoditou a že prístup k potravinám je základným 
ľudským právom;

5. v súvislosti so zabránením medzinárodnej špekulácii s cenami poľnohospodárskych 
komodít sa domnieva, že nová SPP by mala zaviesť vhodné mechanizmy a pravidlá na 
riadenie obchodu s derivátmi poľnohospodárskych komodít a zvýšiť transparentnosť; 
domnieva sa, že EÚ by mala ísť príkladom napr. pri organizovaní miestnych 
poľnohospodárskych dražieb a vytváraní miestnych distribučných systémov na svojom 
území, čím by sa zlepšila rokovacia pozícia malých poľnohospodárov v potravinovom 
dodávateľskom reťazci;

6. žiada, aby sa vykonali radikálne zmeny v znení dohody medzi EÚ a združením Mercosur, 
ako reakcia na posúdenie vplyvu, ktorý vypracovala Komisia a v ktorom varuje pred 
značným nárastom nezákonnej ťažby dreva a nezákonného priemyselného 
poľnohospodárstva na úkor vidieckych spoločenstiev a životného prostredia a pred stratou 
miliónov pracovných miest na vidieku v Európe, čo by bránilo v účinnosti SPP.


