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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Z pohľadu rozvojovej politiky by bolo možné navrhnúť úplne inú spoločnú 
poľnohospodársku politiku, ako je tá, ktorú uvádza Komisia vo svojich reformných návrhoch. 
V priebehu minulých reforiem SPP sa však riešilo niekoľko dobre známych problémov a v 
tomto trende sa pokračuje aj v súčasných návrhoch Komisie. Podpora poľnohospodárskych 
podnikov sa v značnej miere oddelila a rozsah úloh mechanizmov trhovej intervencie a 
vývozných náhrad sa výrazne zúžil.

Jedna z hlavných inovácií najnovšieho návrhu reformy je povinná ekologizujúca zložka 
priamych platieb, ktorá má podporovať environmentálne opatrenia v celej EÚ, a tým 
udeľovať prioritu cieľom politiky v oblasti klímy a životného prostredia. Takto nevznikne 
súťaživá situácia v vzťahu k poľnohospodárom z rozvojových krajín. Povinné 
environmentálne opatrenia okrem toho prispejú k potlačeniu zmeny klímy, ktorá má na 
mnohé rozvojové krajiny nepriaznivý dosah. Spravodajkyňa dôrazne podporuje ekologizujúcu 
zložku uvedenú v návrhu Komisie, ale zároveň zastáva názor, že ambicióznejšia reforma SPP, 
v ktorej by sa vytrvalejšie sledovalo cielené určenie priamych platieb a postupne by sa zrušili 
viazané platby, by mala väčší dosah na odstránenie zvyšných narušení, ku ktorým dochádza v 
dôsledku SPP. 

Napriek pozitívnemu vývoju však stále existujú reálne problémy, ktoré by sa mali riešiť z 
hľadiska rozvojovej politiky. Reformovaná SPP má aj naďalej vonkajšie účinky, ktoré nie sú 
v návrhu Komisie dostatočne odzrkadlené. Ustanovenia týkajúce sa SPP sa preto musia 
starostlivo preskúmať so zreteľom na povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, ktorou je zabezpečiť 
súdržnosť politík v záujme rozvoja (článok 208 ZFEÚ). 

SPP nemá na celú skupinu rozvojových krajín žiadne plošné dosahy, preukázalo sa však, že 
jednotlivé opatrenia v rámci SPP môžu viesť v konkrétnych prípadoch v rozvojových 
krajinách k prudkému nárastu dovozu, čo ohrozuje živobytie miestnych poľnohospodárov a 
narúša poľnohospodárske politiky, ktoré rozvojové krajiny prijali na podporu svojej 
dlhodobej potravinovej bezpečnosti. Okrem toho ak sa má súdržnosť politík v záujme rozvoja 
chápať nad rámec zásady„neškodiť“, niektoré prvky tzv. druhého piliera by mohli prispieť k 
vytvoreniu súčinnosti a posilneniu spolupráce medzi poľnohospodármi v Európe a v 
rozvojovom svete. 

Spravodajkyňa preto navrhuje zmeny a doplnenia v týchto smeroch:

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

● SPP by mala tiež podporovať nadnárodnú spoluprácu v rámci poľnohospodárskeho 
výskumu a vývoja v oblastiach, ktoré sú dôležité pre rozvojové krajiny a pre ich osobitné 
potreby. 
Oznámenie Komisie a závery Rady o rámci politiky potravinovej bezpečnosti zdôrazňuje 
potrebu zapojiť kľúčové skupiny účastníkov, akými sú skupiny pre rozvoj komunít, 
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organizácie poľnohospodárov a združenia žien, do tvorby politík a výskumných 
programov v oblasti rozvoja vidieka a poľnohospodárstva.  

Spravodajkyňa si je vedomá toho, že tieto zmeny ako také nebudú stačiť na to, aby sa riešila 
svetová výzva potravinovej bezpečnosti a obavy rozvojových krajín o fungovanie 
poľnohospodárskych trhov. V širšom kontexte rozvojových politík by bolo možné vynaložiť 
väčšie úsilie o zlepšenie výmeny vedomostí a spolupráce vo výskume a vývoji, ktoré sú 
dôležité pre rozvojové krajiny, napr. by sa dala preskúmať možná súčinnosť medzi 
programami, akým je európske partnerstvo pre inovácie (EIP) a program európskeho 
susedstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (ENPARD).

Rozvojová politika a politický dialóg sa musia využívať cielene, aby sa rozvojovým krajinám 
umožnilo získať výhody plynúce z medzinárodného poľnohospodárskeho obchodu a 
uplatňovať moderné nástroje trhového riadenia rovnako, ako to robí Únia. V tomto smere je 
problémom koncentrácia moci v istých článkoch potravinových reťazcov. V rozvojových 
krajinách sú to práve tí najväčší výrobcovia, ktorí sú typicky zvýhodnení v 
poľnohospodárstve sústredenom na vývoz.

Hlavnou výzvou súdržnosti politík v záujme rozvoja sú situácie, keď nastane konflikt medzi 
záujmami rozvojových krajín a Európy. Dlhodobá perspektíva je taká, že tieto záujmy možno 
zosúladiť a uľahčiť vytvorenie obojstranne uspokojivej situácie. A tak cieľom návrhov 
spravodajkyne nie je spochybniť legitímne ciele SPP, ale uskutočniť selektívne úpravy tam, 
kde sú z hľadiska rozvojovej politiky považované za potrebné.

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 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Reforma by mala zabezpečiť, aby sa v 
súlade s článkom 208 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) v SPP 
zohľadňovali ciele rozvojovej spolupráce 
vrátane cieľov, ktoré boli schválené v 
rámci OSN a iných medzinárodných 
organizácií. Opatrenia prijaté v rámci 
tohto nariadenia neohrozia kapacitu 
potravinovej produkcie a dlhodobú 
potravinovú bezpečnosť, najmä v 
najmenej rozvinutých krajinách, a 
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prispejú k splneniu záväzkov Únie vo 
vzťahu k zmierneniu zmeny klímy. Pri 
podpore udržateľného 
poľnohospodárstva by sa EÚ mala 
opierať o závery Medzinárodného 
hodnotenia poľnohospodárskej vedy a 
rozvojovej technológie.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny, 
zohľadňovať rozvojové ciele. Uľahčovanie poľnohospodárskeho rozvoja rozvojových krajín a 
posilnenie svetovej potravinovej bezpečnosti sú hlavnými cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ. 
Súdržnosť politík v záujme rozvoja prekračuje rámec zásady „neškodiť“, čo znamená, že by 
sa mali preskúmať aj možné účinky súčinnosti poľnohospodárskej politiky EÚ s politikou 
rozvoja vidieka. V tomto smere môže Medzinárodné hodnotenie poľnohospodárskej vedy a 
rozvojovej technológie poskytnúť usmernenie pre presadzovanie trvalo udržateľného 
poľnohospodárstva v rámci EÚ a za jej hranicami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Prístup k miestnemu rozvoju v rámci 
iniciatívy LEADER počas niekoľkých 
rokov dokázal, že je užitočný v rámci 
podpory rozvoja vidieckych oblastí, ktorá v 
celom rozsahu zohľadňuje multisektorové 
potreby endogénneho rozvoja vidieka 
prostredníctvom prístupu zdola nahor. 
Preto by sa v iniciatíve LEADER malo v 
budúcnosti pokračovať a jej uplatňovanie 
by malo zostať povinné pre všetky 
programy rozvoja vidieka.

(38) Prístup k miestnemu rozvoju v rámci 
iniciatívy LEADER počas niekoľkých 
rokov dokázal, že je užitočný v rámci 
podpory rozvoja vidieckych oblastí, ktorá v 
celom rozsahu zohľadňuje multisektorové 
potreby endogénneho rozvoja vidieka 
prostredníctvom prístupu zdola nahor. 
Preto by sa v iniciatíve LEADER malo v 
budúcnosti pokračovať a jej uplatňovanie 
by malo zostať povinné pre všetky 
programy rozvoja vidieka. Malo by sa 
povzbudzovať k ďalšiemu preskúmaniu 
súčinnosti, a to prostredníctvom 
spolupráce so subjektmi zodpovednými za 
miestny rozvoj v rozvojových krajinách.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento bod odôvodnenia by sa mal zosúladiť so zmenami navrhnutými k článku týkajúcom sa 
projektov spolupráce v rámci iniciatívy LEADER.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) Realizáciu inovačných projektov v 
kontexte EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva by mali 
vykonávať operačné skupiny, ktoré spájajú 
poľnohospodárov, výskumníkov, 
poradcov, podniky a iných aktérov, ktorých 
sa týkajú inovácie v poľnohospodárskom 
sektore. S cieľom zabezpečiť, aby výsledky 
takýchto projektov boli prínosom pre tento 
sektor ako celok, by sa výsledky projektov 
mali šíriť.

(52) Realizáciu inovačných projektov v 
kontexte EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva by mali 
vykonávať operačné skupiny, ktoré spájajú 
poľnohospodárov, výskumníkov, 
poradcov, podniky a iných aktérov, ktorých 
sa týkajú inovácie v poľnohospodárskom 
sektore. Malo by sa povzbudzovať k 
spolupráci s inovačnými sieťami v 
rozvojových krajinách, ktoré sledujú 
podobné ciele. S cieľom zabezpečiť, aby 
výsledky takýchto projektov boli prínosom 
pre tento sektor ako celok, by sa výsledky 
projektov mali šíriť.

Or. en

Odôvodnenie

Tento bod odôvodnenia by sa mal zosúladiť so zmenami navrhnutými k článkom o programe 
pre podnikanie a inováciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 5 – posledná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všetky uvedené priority prispievajú k 
prierezovým cieľom, a to k inováciám, 
životnému prostrediu a zmierňovaniu 
zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto 
zmene.

Všetky uvedené priority prispievajú k 
prierezovým cieľom, a to k inováciám, 
životnému prostrediu a zmierňovaniu 
zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto 
zmene a prípadne odrážajú rozvojové ciele 
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EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v stratégii Európa 2020, rozvojové ciele by sa mali lepšie premietnuť do iných 
politík EÚ. Tento odkaz by sem mal byť zahrnutý, aby sa vytvoril kontext pre konkrétne zmeny 
a doplnenia uskutočnené k ustanoveniam o LEADER a EIP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6a
Súdržnosť politík v záujme rozvoja

Reforma zabezpečí, aby sa v súlade s 
článkom 208 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) v SPP 
zohľadňovali ciele rozvojovej spolupráce 
vrátane cieľov, ktoré boli schválené v 
kontexte OSN a iných medzinárodných 
organizácií. Opatrenia prijaté v rámci 
tohto nariadenia neohrozia kapacitu 
potravinovej produkcie a dlhodobú 
potravinovú bezpečnosť, najmä v 
najmenej rozvinutých krajinách, a 
prispejú k splneniu záväzkov Únie vo 
vzťahu k zmierneniu zmeny klímy. Pri 
podpore trvalo udržateľného 
poľnohospodárstva by sa EÚ mala 
opierať o závery Medzinárodného 
hodnotenia poľnohospodárskej vedy a 
rozvojovej technológie.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny, 
zohľadňovať rozvojové ciele. Uľahčovanie poľnohospodárskeho rozvoja rozvojových krajín a 
posilnenie svetovej potravinovej bezpečnosti sú hlavnými cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ. 
Súdržnosť politík v záujme rozvoja prekračuje rámec zásady „neškodiť“, čo znamená, že by 
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sa mali preskúmať aj možné účinky súčinnosti poľnohospodárskej politiky EÚ s politikou 
rozvoja vidieka. V tomto smere môže Medzinárodné hodnotenie poľnohospodárskej vedy a 
rozvojovej technológie poskytnúť usmernenie pre presadzovanie trvalo udržateľného 
poľnohospodárstva v rámci EÚ a za jej hranicami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Spolupráca medzi aktérmi, ktorí sa 
nachádzajú v rôznych regiónoch alebo 
členských štátoch, je tiež oprávnená na 
podporu.

7. Spolupráca medzi aktérmi, ktorí sa 
nachádzajú v rôznych regiónoch alebo 
členských štátoch, ako aj spolupráca s 
aktérmi z rozvojových krajín, je tiež 
oprávnená na podporu

Or. en

Odôvodnenie

Súdržnosť politík v záujme rozvoja prekračuje rámec zásady „neškodiť“, čo znamená, že by 
sa mali preskúmať možné vplyvy súčinnosti vnútorných politík EÚ v súvislosti s rozvojovými 
cieľmi. Opatrenia spolupráce v kontexte politiky rozvoja vidieka EÚ by mohli zahŕňať 
nadnárodné iniciatívy a zapojiť aj subjekty v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) projekty spolupráce medzi územiami 
alebo nadnárodné projekty spolupráce,

a) projekty spolupráce medzi územiami 
alebo nadnárodné projekty spolupráce 
vrátane projektov spolupráce s 
rozvojovými krajinami;

„Spolupráca medzi územiami“ je 
spolupráca v rámci členského štátu. 
„Nadnárodná spolupráca“ je spolupráca 
medzi územiami viacerých členských 
štátov a územiami tretích krajín.

„Spolupráca medzi územiami“ je 
spolupráca v rámci členského štátu. 
„Nadnárodná spolupráca“ je spolupráca 
medzi územiami viacerých členských 
štátov a územiami tretích krajín.

Or. en
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Odôvodnenie

Súdržnosť politík v záujme rozvoja prekračuje rámec zásady „neškodiť“, čo znamená, že by 
sa mali preskúmať možné vplyvy súčinnosti vnútorných politík EÚ v súvislosti s rozvojovými 
cieľmi. Rámec oznámenia Komisie a záverov Rady pre politiky potravinovej bezpečnosti 
zdôrazňuje potrebu zapojiť kľúčové skupiny účastníkov, akými sú skupiny pre rozvoj komunít, 
organizácie poľnohospodárov a združenia žien, do tvorby politík a výskumných programov v 
oblasti vidieckeho a poľnohospodárskeho rozvoja. Toto by sa mohlo podporovať aj 
prostredníctvom nadnárodných výmen v rámci projektov iniciatívy LEADER.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) uľahčuje výmenu v oblasti výskumu, 
vedomostí a technológií, ktoré sú 
významné pre poľnohospodársku 
produktivitu a udržateľnosť medzi EÚ a 
rozvojovými krajinami, pričom je nutné 
venovať osobitnú pozornosť potrebám 
drobných poľnohospodárov.

Or. en

Odôvodnenie

Súdržnosť politík v záujme rozvoja prekračuje rámec zásady „neškodiť“, čo znamená, že by 
sa mali preskúmať možné vplyvy súčinnosti vnútorných politík EÚ v súvislosti s rozvojovými 
cieľmi. Oznámenie o politickom rámci potravinovej bezpečnosti EÚ zdôrazňuje, že by sa mala 
podporovať účasť občianskej spoločnosti a organizácií poľnohospodárov v tvorbe politík a 
výskumných programoch, ako aj prepojenia medzi organizáciami poľnohospodárov EÚ a 
poľnohospodárov z rozvojových krajín. Program EIP by mohol prispieť k výmene skúseností a 
inovačných nástrojov relevantných pre poľnohospodárov v Európe i tých v rozvojových 
krajinách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) spolupráca s príslušnými sieťami a 
inštitúciami v rozvojových krajinách.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN k článku 61, ods. 1 písm. da) nové.


