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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. žiada, aby SPP po roku 2013 sledovala také ciele v oblasti potravín, ktoré podporia nové 
formy udržateľnej poľnohospodárskej výroby, znížia spotrebu energie a používanie 
chemikálií a budú účinnejšie využívať potenciál ekosystémov; zdôrazňuje, že spoločná 
poľnohospodárska politika musí byť schopná reagovať na environmentálne výzvy, akými 
sú zmena klímy, obmedzovanie zdrojov, znečisťovanie vody, erózia pôdy atď.;

2. zdôrazňuje, že spoločná poľnohospodárska politika sa vzťahuje tak na poľnohospodárov, 
ako aj na širokú verejnosť – teda daňových poplatníkov a zároveň spotrebiteľov – keďže 
títo majú prospech z bezpečných potravín, zdravého životného prostredia, pevného 
zdravia a vyhliadok na pracovné miesta;

3. žiada, aby bolo financovanie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky založené na 
modeli, ktorý zahŕňa platby spojené s prírodným znevýhodnením a platby vo forme tzv. 
zelených bodov či platby pre zraniteľné regióny;

4. vyzýva na posilnenie koncepcie financovania oboch pilierov, ktorá podlieha splneniu 
niekoľkých kritérií v oblasti životného prostredia a biodiverzity, a to tak, aby bolo možné 
použiť udržateľné metódy pri výrobe vysoko kvalitných potravín; zdôrazňuje, že 
dostatočné financovanie je jedinou zárukou úspechu cielených agroenvironmentálnych 
opatrení;

5. zdôrazňuje, že povinná ekologizujúca zložka zohľadňujúca ekosystémy nielen prospeje 
životnému prostrediu, ale tiež zaručí udržateľnú budúcnosť poľnohospodárstva v EÚ;

6. víta druhú politickú možnosť Komisie, ktorá by pomohla vyriešiť hospodárske,                                 
environmentálne a spoločenské výzvy a podporila by príspevok poľnohospodárstva 
a vidieckych oblastí k plneniu cieľa stratégie EÚ 2020 týkajúceho sa inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu;

7. domnieva sa, že v rámci revidovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky je potrebné 
zvážiť nové nástroje založené na tzv. uhlíkových kreditoch, pretože poľnohospodárstvo 
má obrovský potenciál pre boj proti zmene klímy;

8. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ciele EÚ v oblasti biodiverzity ešte neboli 
dosiahnuté, a očakáva, že spoločná poľnohospodárska politika urýchli úsilie o dosiahnutie 
týchto cieľov;

9. zdôrazňuje, že väčšina Európanov je proti používaniu geneticky modifikovaných 
organizmov v poľnohospodárstve a potravinách; žiada preto Komisiu, aby preskúmala, 
ako možno zastaviť poskytovanie finančných prostriedkov poľnohospodárskym 
podnikom, ktoré pracujú s geneticky modifikovanými organizmami;
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10. podporuje rozvoj väčšieho počtu projektov financovaných z prostriedkov EÚ, v rámci 
ktorých budú poľnohospodári a výskumní pracovníci môcť spolupracovať s cieľom nájsť 
inovatívne a environmentálne udržateľné spôsoby hospodárenia s pôdou.


