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NÁVRHY

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

1. poznamenáva, že Európa potrebuje silnejší a konkurencieschopnejší sektor 
poľnohospodárstva, aby mohla európskemu spotrebiteľovi zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť 
potravín a aby zvládla budúce výzvy týkajúce sa vytvárania pracovných miest a 
hospodárskeho rastu a bezpečného životného prostredia; 

2. uznáva úlohu sektora poľnohospodárstva v poskytovaní environmentálnych verejných 
statkov; ďalej sa domnieva, že existuje významný a nevyužitý potenciál 
poľnohospodárstva ako dodávateľa ekologickej energie; domnieva sa, že reforma SPP by 
sa mala zamerať na uvoľnenie plného potenciálu poľnohospodárstva ako poskytovateľa 
environmentálnych verejných statkov a ekologickej energie; 

3. je presvedčený, že v druhom pilieri sú potrebné investície do inovácií a rozvoja nových 
riešení a spôsobov výroby, aby sa vytvorili stimuly pre farmárov na zapájanie sa do výroby 
energie;

4. odporúča, aby mali farmári nárok na ekologizujúcu zložku, ak poskytujú tri 
environmentálne verejné statky vybrané zo zoznamu 10 environmentálnych verejných 
statkov, ktoré sú významné vo všetkých členských štátoch;  

5. zdôrazňuje, že ekologizujúcu zložku by mali členské štáty povinne uplatňovať, ale farmári 
by mali mať možnosť voľby; konštatuje, že začlenením ekologizujúcej zložky do prvého 
piliera, teda ako súčasť priamych platieb, bude spojená s ekologizujúcimi a 
environmentálnymi iniciatívami a poskytne  farmárom skutočný ekonomický stimul na 
ekologickejšie spôsoby výroby;

6. okrem toho zdôrazňuje, že ekologizujúca zložka nemusí pre európskych farmárov 
znamenať zvýšenie byrokracie: treba jednoduchý a logický systém a monitorovanie 
plnenia ekologizujúcej zložky by sa preto malo začleniť do súčasných monitorovacích 
mechanizmov;

7. zdôrazňuje, že ekologizujúca zložka musí zohľadniť rôzne východiskové body členských 
štátov, aby sa pre farmárov zabezpečili rovnaké príležitosti na získanie ekologicujúcej 
zložky, malo by sa teda umožniť zohľadňovanie už iniciovaných ekologizujúcich zložiek; 

8. zdôrazňuje, že environmentálne iniciatívy v prvom pilieri by mali byť prirodzene európske 
a mali by dopĺňať environmentálne opatrenia v druhom pilieri, ktoré sa zameriavajú na 
vnútroštátne, regionálne a miestne priority a osobitosti; domnieva sa, že ekologizujúca 
zložka musí byť súčasťou priamych platieb v prvom pilieri, aby sa zabezpečilo, že bude 
stimulovať environmentálne záväzky farmárov a že sa bude uplatňovať vo všetkých 
členských štátoch. 


