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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Z pohľadu rozvojovej politiky by sa dala navrhnúť úplne iná spoločná poľnohospodárska 
politika ako je politika, ktorú predložila Komisia vo svojich návrhoch týkajúcich sa reformy. 
Avšak radom nesystematických prvkov sa zaoberali už minulé reformy SPP a v tomto smere 
pokračujú aj súčasné návrhy Komisie. Poľnohospodárska podpora bola do značnej miery 
oddelená a úloha mechanizmov trhovej intervencie a vývozných náhrad bola významne 
obmedzená.

Jednou z najvýznamnejších noviniek posledného návrhu reformy je povinná ekologizácia 
priamych platieb prostredníctvom environmentálnych opatrení v celej EÚ, pričom prioritou sú 
ciele v oblasti klímy a životného prostredia. Tým sa nedosiahne konkurencieschopné 
postavenie v porovnaní s poľnohospodármi v rozvojových krajinách. Povinné 
environmentálne opatrenia okrem toho prispejú k potlačeniu zmeny klímy, ktorá má veľký 
vplyv na mnohé rozvojové krajiny.  Hoci bude ešte pravdepodobne potrebné dotiahnuť 
detaily, spravodajkyňa dôrazne podporuje zložku ekologizácie navrhovanú Komisiou. 

Napriek pozitívnym trendom však stále existujú reálne problémy, ktoré by sa mali riešiť z 
hľadiska rozvojovej politiky. Reformovaná SPP má aj naďalej externé vplyvy, ktoré nie sú v 
návrhu Komisie dostatočne zohľadnené. Ustanovenia týkajúce sa SPP preto treba starostlivo 
preskúmať so zreteľom na povinnosť zabezpečiť súdržnosť politík v záujme rozvoja, ktorá 
vyplýva zo zmluvy (článok 208 ZFEÚ). 

SPP nemá veľký vplyv na všetky rozvojové krajiny, ukazuje sa však, že jednotlivé opatrenia v 
rámci SPP môžu viesť v rozvojových krajinách v konkrétnych prípadoch k prudkému nárastu 
dovozu, čo ohrozuje živobytie miestnych poľnohospodárov a narúša poľnohospodárske 
politiky, ktoré rozvojové krajiny prijali na podporu svojej dlhodobej potravinovej 
bezpečnosti. Vzhľadom na širšie chápanie súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktoré 
presahuje rámec škôd, by navyše niektoré zložky druhého piliera mohli pomôcť vytvoriť 
synergie a podporiť spoluprácu medzi poľnohospodármi v Európe a v rozvojovom svete. 

Spravodajkyňa preto navrhuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v nasledujúcich oblastiach:

● SPP by mala patriť do širšieho rámca súdržnosti politík EÚ v záujme rozvoja a jej 
vonkajšie vplyvy by bolo potrebné dôkladne monitorovať za účasti vlád a 
zainteresovaných strán z partnerských krajín.

● Vývozné dotácie by sa mali postupne úplne zrušiť. Vývozné náhrady by sa zatiaľ nemali 
udeľovať, ak existuje riziko vzniku vážnych škôd pre poľnohospodárov v rozvojových 
krajinách. Vo všeobecnosti môžu opatrenia slúžiace ako záchranná sieť, napr. intervenčné 
nákupy, nahradiť náklady súvisiace s prispôsobením sa výrobcov z krajín mimo EÚ. 

● Politika EÚ a jej závislosť od dovozu proteínových rastlín má nepriaznivý 
environmentálny a sociálny vplyv vo vyvážajúcich rozvojových krajinách. Podpora 
pestovania strukovín v Európe by takisto mohla viesť k zmierneniu zmeny klímy a mohla 
by pozitívne prispieť k biodiverzite a úrodnosti pôdy. 
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● Ako už v roku 2011 navrhol Výbor pre rozvoj, priame platby by sa mali oddeliť od 
výroby „s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre poľnohospodárske výrobky z EÚ a 
rozvojových krajín a stimulovať spravodlivý obchod a udržateľný rast“.

Spravodajkyňa si je vedomá, že tieto zmeny samy o sebe nestačia na riešenie globálneho 
problému bezpečnosti potravín a obáv rozvojových krajín o fungovanie poľnohospodárskych 
trhov. Ostatné politiky, najmä obchodná politika EÚ, ale aj energetická politika a politika 
bezpečnosti potravín, výrazne ovplyvňujú rozvojový svet, ale týmito úlohami sa nemôže 
zaoberať tento návrh reformy.

Ďalšou otázkou, ktorá by nemala byť riešená v rámci týchto nariadení, je návrh na vytvorenie 
mechanizmu pre podávanie sťažností rozvojovými krajinami v prípade porušenia rozvojových 
cieľov EÚ stanovených v článku 208 ZFEÚ. Spravodajkyňa sa domnieva, že tento problém je 
možné riešiť v širšom kontexte rozvoja, napríklad prostredníctvom správy Európskeho 
parlamentu o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2012.

Rozvojovú politiku a politický dialóg treba využívať cielene, aby sa rozvojovým krajinám 
umožnilo využívať výhody plynúce z medzinárodného obchodu s poľnohospodárskymi 
výrobkami a uplatňovať moderné nástroje riadenia trhu, ako ich uplatňuje Únia. Opatrenia, 
ktoré majú pozitívny vplyv v jednej rozvojovej krajine, môžu naopak v inej krajine škodiť. 
Preto sa spravodajkyňa rozhodla zaujať prístup založený skôr na zásadách ako na 
mikroriadení trhov.

Hlavnou výzvou pre súdržnosť politík v záujme rozvoja je vzájomný rozpor záujmov v 
rozvojových krajinách a v Európe. Z hľadiska dlhodobej perspektívy je možné zosúladiť tieto 
záujmy a uľahčiť dosahovanie stavu prijateľného pre všetky strany. Cieľom návrhov
spravodajkyne teda nie je narušiť legitímne ciele SPP, ale pristúpiť k ich selektívnej úprave v 
prípadoch, keď je to potrebné z hľadiska rozvojovej politiky.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj 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
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Reforma by mala v súlade s článkom 
208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ) zabezpečiť, aby sa v rámci SPP 
zohľadnili ciele rozvojovej spolupráce 
vrátanie cieľov schválených v rámci 
Organizácie Spojených národov a ďalších 
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medzinárodných organizácií.  Opatrenia 
prijaté podľa tohto nariadenia by nemali 
narušiť kapacitu výroby potravín a 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
rozvojových krajín, najmä najmenej 
rozvinutých krajín, a mali by prispieť k 
splneniu záväzkov Únie v oblasti 
zmiernenia zmeny klímy.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ, ktoré by mohli mať vplyv na rozvojové 
krajiny, prihliadať na rozvojové ciele. Hlavnými cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ je podpora
rozvoja poľnohospodárstva rozvojových krajín a zlepšenie celosvetovej potravinovej 
bezpečnosti. Poľnohospodárska politika EÚ má vonkajšie účinky a ovplyvňuje najmä obchod 
s poľnohospodárskymi výrobkami. Princíp súdržnosti politík v záujme rozvoja si vyžaduje, 
aby sa prípadné nepriaznivé dôsledky na miestne poľnohospodárske trhy a miestnych 
výrobcov v rozvojových krajinách monitorovali a aby sa im, pokiaľ možno, zamedzilo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(68a) V súlade so zásadou súdržnosti 
politík v záujme rozvoja by sa malo 
vykonávanie SPP pravidelne sledovať a 
hodnotiť, pokiaľ ide o jej vplyv na 
kapacitu produkcie potravín a dlhodobú 
potravinovú bezpečnosť v rozvojových 
krajinách, najmä v najmenej rozvinutých 
krajinách.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie by mal odzrkadľovať navrhnutý nový článok o pravidelnom hodnotení 
vplyvu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 110a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 110a
Hodnotenie vplyvu na rozvojové krajiny
1. V súlade s článkom 208 ZFEÚ sa 
pravidelne nezávislým spôsobom hodnotí 
vplyv SPP na kapacitu produkcie potravín 
a dlhodobú potravinovú bezpečnosť v 
rozvojových krajinách, pričom sa osobitná 
pozornosť venuje účinkom na miestnych 
a drobných poľnohospodárov. 
Hodnotenie vychádza okrem iného z 
údajov predložených vládami, 
organizáciami poľnohospodárov, 
organizáciami občianskej spoločnosti a 
inými zainteresovanými stranami v 
rozvojových krajinách, ktoré sú 
obchodnými partnermi EÚ. 
2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanovuje rozsah a postup 
hodnotenia vplyvu, pričom prihliada na 
príslušné medzinárodné iniciatívy, najmä 
na iniciatívy osobitného spravodajcu OSN 
pre oblasť práva na potraviny a výboru 
pre potravinovú bezpečnosť FAO. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 112 ods. 3.
3. Komisia predkladá Rade a Európskemu 
parlamentu každoročne správu o 
výsledkoch hodnotenia, získaných 
údajoch a adaptácii politiky EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Vplyv konkrétnych nástrojov SPP na rozvoj poľnohospodárstva v rozvojových krajinách 
závisí od rôznych faktorov, napríklad od cien na celosvetovom trhu, obchodných režimov, 
kapacít produkcie a politických rozhodnutí partnerských krajín. Hodnotenie vplyvu návrhov 
reformy SPP vykonané Komisiou konštatuje, že vplyvy treba hodnotiť pre každý prípad 
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osobitne. Je preto nutné vykonávať pravidelné hodnotenie, ktoré by malo zahŕňať 
mechanizmy získavania údajov od partnerských krajín a malo by prihliadať na medzinárodný 
vývoj v tejto oblasti. 


