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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. 
Ambicióznejšia reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky, v ktorej by sa smerovanie 
priamych platieb uskutočňovalo dôslednejšie a viazané platby by sa odstránili, by mala väčší 
vplyv na odstránenie zostávajúcich deformácií na svetových trhoch spôsobených spoločnou 
poľnohospodárskou politikou. 

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. Napríklad dohody o hospodárskom partnerstve by mali 
umožniť čistým dovozcom potravín spomedzi rozvojových krajín obnoviť a posilniť ich 
poľnohospodárske odvetvie a podporiť ich. 

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. Problém v 
tomto kontexte predstavuje koncentrácia moci v niektorých úsekoch potravinového reťazca. V 
rozvojových krajinách sú to obvykle najväčší producenti, ktorí sú v poľnohospodárstve 
zameranom na export zvýhodnení.

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 
medzinárodných organizácií. Opatrenia 
prijaté podľa tohto nariadenia by nemali 
narušiť kapacitu výroby potravín a 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
rozvojových krajín, najmä najmenej 
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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 môžu ovplyvniť rozvojové krajiny, 
zohľadňovať rozvojové ciele. Hlavnými cieľmi rozvojovej spolupráce je uľahčenie 
poľnohospodárskeho rozvoja rozvojových krajín a podpora globálnej 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 monitoroval prípadný vplyv na miestne poľnohospodárske trhy a miestnych výrobcov v 
rozvojových krajinách a aby sa mu, pokiaľ možno, zamedzilo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné 
v celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky 
v oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia 
s poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné 
v celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky 
v oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia 
s poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu vrátane pestovania strukovín, 
ktoré sú prospešné z hľadiska klímy a 
životného prostredia. Povinná povaha 
uvedených postupov by sa mala týkať aj 
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v oblastiach sústavy „Natura 2000“, na 
ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES 
z 30. novembra 2009 o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva, pokiaľ sú uvedené 
postupy v súlade s cieľmi uvedených 
smerníc. Poľnohospodári spĺňajúci 
podmienky stanovené v nariadení Rady 
(ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 
o ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo 
k sankciám na základe článku 65 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].

poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú 
v oblastiach sústavy „Natura 2000“, na 
ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES 
z 30. novembra 2009 o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva, pokiaľ sú uvedené 
postupy v súlade s cieľmi uvedených 
smerníc. Poľnohospodári spĺňajúci 
podmienky stanovené v nariadení Rady 
(ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 
o ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo 
k sankciám na základe článku 65 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) V jasne stanovených prípadoch by 
mali mať členské štáty možnosť použiť 
časť svojich vnútroštátnych stropov na 
priame platby v prípade viazanej podpory 
v určitých sektoroch. Prostriedky, ktoré 
možno použiť na akúkoľvek viazanú 
podporu, je potrebné obmedziť na 
príslušnú úroveň, pričom by sa poskytnutie 
tejto podpory malo umožniť v členských 
štátoch alebo v ich konkrétnych regiónoch 

(33) V jasne stanovených prípadoch by 
členské štáty mali mať do roku 2017 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov na priame platby 
v prípade viazanej podpory v určitých 
sektoroch. Prostriedky, ktoré možno použiť 
na akúkoľvek viazanú podporu, je potrebné 
obmedziť na príslušnú úroveň, pričom by 
sa poskytnutie tejto podpory malo umožniť 
v členských štátoch alebo v ich 
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s osobitnou situáciou, v ktorých sú 
osobitné druhy poľnohospodárstva alebo 
osobitné poľnohospodárske sektory 
obzvlášť dôležité z hospodárskych, 
environmentálnych a/alebo sociálnych 
dôvodov. Členské štáty by mali mať 
možnosť využiť na túto podporu až 5 % 
svojho vnútroštátneho stropu alebo 10 % 
v prípade, ak úroveň viazanej podpory 
aspoň v jednom roku za obdobie 2010-
2013 prekročila 5 %. V riadne 
odôvodnených prípadoch, v ktorých sa 
preukázali určité citlivé potreby regiónu, 
a po schválení Komisiou by členské štáty 
mali byť oprávnené použiť viac ako 10 % 
svojho vnútroštátneho stropu. Viazaná 
podpora by sa mala poskytovať len do tej 
miery, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie 
stimulu na udržanie súčasnej úrovne 
výroby v týchto regiónoch. Táto podpora 
by mala byť dostupná aj pre 
poľnohospodárov, ktorí majú 31. decembra 
2013 osobitné platobné nároky pridelené 
na základe nariadenia (ES) č. 1782/2003 
a nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorí nemajú 
hektáre, na ktoré možno poskytnúť 
podporu, potrebné na aktivovanie 
platobných nárokov. Pokiaľ ide 
o schvaľovanie dobrovoľnej viazanej 
podpory prekračujúcej 10 % ročného 
vnútroštátneho stropu stanoveného pre 
jednotlivé členské štáty, Komisia by ďalej 
mala byť oprávnená prijímať vykonávacie 
akty bez toho, aby uplatnila nariadenie 
(EÚ) č. 182/2011.

konkrétnych regiónoch s osobitnou 
situáciou, v ktorých sú osobitné druhy 
poľnohospodárstva alebo osobitné 
poľnohospodárske sektory obzvlášť 
dôležité z hospodárskych, 
environmentálnych a/alebo sociálnych 
dôvodov. Členské štáty by mali mať 
možnosť využiť na túto podporu až 5 % 
svojho vnútroštátneho stropu alebo 10 % 
v prípade, ak úroveň viazanej podpory 
aspoň v jednom roku za obdobie 2010-
2013 prekročí 5 %. V riadne 
odôvodnených prípadoch, v ktorých sa 
preukázali určité citlivé potreby regiónu, 
a po schválení Komisiou by členské štáty 
mali byť oprávnené použiť viac ako 10 % 
svojho vnútroštátneho stropu. Viazaná 
podpora by sa mala poskytovať len do tej 
miery, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie 
stimulu na udržanie súčasnej úrovne 
výroby v týchto regiónoch. Táto podpora 
by mala byť dostupná aj pre 
poľnohospodárov, ktorí majú 31. decembra 
2013 osobitné platobné nároky pridelené 
na základe nariadenia (ES) č. 1782/2003 
a nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorí nemajú 
hektáre, na ktoré možno poskytnúť
podporu, potrebné na aktivovanie 
platobných nárokov. Pokiaľ ide 
o schvaľovanie dobrovoľnej viazanej 
podpory prekračujúcej 10 % ročného 
vnútroštátneho stropu stanoveného pre 
jednotlivé členské štáty, Komisia by ďalej 
mala byť oprávnená prijímať vykonávacie
akty bez toho, aby uplatnila nariadenie 
(EÚ) č. 182/2011.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie by malo byť zosúladené s navrhovanými zmenami týkajúcimi sa ustanovení 
o viazanej podpore.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Súdržnosť politík v záujme rozvoja

V súlade s článkom 208 ZFEÚ sa pri 
vykonávaní tohto nariadenia zohľadňujú 
ciele rozvojovej spolupráce vrátanie 
cieľov schválených v rámci Organizácie 
Spojených národov a ďalších 
medzinárodných organizácií. Opatrenia 
prijaté podľa tohto nariadenia nesmú 
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 môžu ovplyvniť rozvojové krajiny, 
zohľadňovať rozvojové ciele. Hlavnými cieľmi rozvojovej spolupráce je uľahčenie 
poľnohospodárskeho rozvoja rozvojových krajín a podpora globálnej 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 monitorovali prípadné nepriaznivé dôsledky na miestne poľnohospodárske trhy a 
miestnych výrobcov v rozvojových krajinách a aby sa im, pokiaľ možno, zamedzilo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
[siedmym] dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
[siedmym] dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014. Uplatňuje sa od 1. januára 2014.
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Článok 14, článok 20 ods. 5, článok 22 
ods. 6, článok 35 ods. 1 a článok 39 sa však 
uplatňujú od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Článok 14, článok 20 ods. 5, článok 22 
ods. 6, článok 35 ods. 1 a článok 39 sa však 
uplatňujú od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Články 38 až 41 sa uplatňujú do 31. 
decembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom 
rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch.

Toto nariadenie je záväzné v celom 
rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa viazanej podpory treba odstrániť do roku 2017. Tým sa ďalej znížia
deformačné účinky spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh, ktoré by mohli mať negatívny
vplyv na rozvoj poľnohospodárstva v rozvojových krajinách.


