
PA\856850SK.doc PE458.633v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2010/0266(COD)

10.2.2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(KOM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Iosif Matula



PE458.633v01-00 2/5 PA\856850SK.doc

SK

PA_Legam



PA\856850SK.doc 3/5 PE458.633v01-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zmluva rozlišuje medzi právomocami delegovanými Komisii pri prijímaní všeobecne 
uplatniteľných nelegislatívnych aktov na doplnenie alebo zmenu a doplnenie niektorých 
menej podstatných prvkov legislatívneho aktu a právomocami Komisie na prijatie jednotných 
podmienok vykonávania právne záväzných aktov Únie.

Zákonodarný orgán udeľuje Komisii úlohu doplniť ďalšie body potrebné na riadne 
fungovanie režimu navrhovaného zákonodarným orgánom. S cieľom zabezpečiť jednotné 
uplatňovanie režimu v členských štátoch udelil zákonodarný orgán Komisii vykonávacie 
právomoci.

Spravodajca sa domnieva, že tento text, ktorým sa primeraným spôsobom mení a dopĺňa 
nariadenie 1659/2005, spĺňa svoj účel. Predložil však tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, 
v ktorých sa zdôrazňuje, že je potrebné posilniť správu v tejto oblasti presadzovaním plnej 
účasti miestnych a regionálnych zástupcov a zúčastnených strán na všetkých rozhodnutiach, 
ktoré sa majú prijať.

Spravodajca sa predovšetkým domnieva, že napokon treba dosiahnuť náležitú rovnováhu 
medzi environmentálnymi a hospodárskymi potrebami.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny 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 – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Využívanie poradenských služieb by 
malo poľnohospodárom pomôcť posúdiť 
výkonnosť ich poľnohospodárskych 
podnikov a určiť potrebné zlepšenia, 
pokiaľ ide o povinné požiadavky na 
hospodárenie a požiadavky týkajúce sa 
dobrého poľnohospodárskeho a 
environmentálneho stavu ustanovené v 
nariadení Rady (ES) č. 73/2009 z 19. 
januára 2009, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá režimov priamej 
podpory pre poľnohospodárov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a 
ktorým sa ustanovujú niektoré režimy 

(13) Využívanie poradenských služieb by 
malo poľnohospodárom pomôcť posúdiť 
výkonnosť ich poľnohospodárskych 
podnikov a určiť potrebné zlepšenia, 
pokiaľ ide o povinné požiadavky na 
hospodárenie a požiadavky týkajúce sa 
dobrého poľnohospodárskeho a 
environmentálneho stavu ustanovené v 
nariadení Rady (ES) č. 73/2009 z 19. 
januára 2009, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá režimov priamej 
podpory pre poľnohospodárov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a 
ktorým sa ustanovujú niektoré režimy 
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podpory pre poľnohospodárov, a normy 
Spoločenstva týkajúce sa bezpečnosti pri 
práci. Vzhľadom na skutočnosť, že 
podpora pre využívanie poradenských 
služieb je k dispozícii už niekoľko rokov, 
malo by sa uľahčiť ich adresnejšie využitie, 
aby sa lepšie zohľadnili individuálne 
potreby príjemcu.

podpory pre poľnohospodárov, a normy 
Spoločenstva týkajúce sa bezpečnosti pri 
práci. Vzhľadom na skutočnosť, že 
podpora pre využívanie poradenských 
služieb je k dispozícii už niekoľko rokov, 
malo by sa uľahčiť ich adresnejšie využitie, 
aby sa lepšie zohľadnili individuálne 
potreby príjemcu. Členské štáty by mali 
byť nabádané na vytváranie platforiem 
elektronického poradenstva pre 
poľnohospodárov prostredníctvom 
širokopásmového pripojenia. Takisto by 
sa malo podporovať využívanie všetkých 
poradenských služieb poskytovaných 
regionálnymi a miestnymi orgánmi, ktoré 
presadzujú používanie informačných 
technológií poľnohospodármi.

Or. en

Odôvodnenie

Nástroj elektronického poradenstva ponúka členským štátom jedinečnú príležitosť 
komunikovať s poľnohospodármi v odľahlých oblastiach. Lepší prístup poľnohospodárov 
k internetovým službám, ako je širokopásmový internet, je predpokladom hospodárskeho 
rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) V článku 10 smernice Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín sa vyžaduje, aby sa 
členské štáty z hľadiska zlepšenia 
ekologickej koherencie sústavy Natura 
2000 usilovali o podporu riadenia prvkov, 
ktoré sú charakterom svojej lineárnej a 
súvislej štruktúry alebo svojou funkciou 
odrazových mostíkov dôležité pre 
migráciu, rozptýlenie a genetickú výmenu 
voľne žijúcich druhov. Takéto oblasti by sa 
mali stať oprávnenými na platby v rámci 

(17) V článku 10 smernice Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín sa vyžaduje, aby sa 
členské štáty v záujme zlepšenia 
ekologickej koherencie sústavy Natura 
2000 usilovali o podporu riadenia prvkov, 
ktoré sú charakterom svojej lineárnej a 
súvislej štruktúry alebo svojou funkciou 
odrazových mostíkov dôležité pre 
migráciu, rozptýlenie a genetickú výmenu 
voľne žijúcich druhov. Takéto oblasti by sa 
mali stať oprávnenými na platby v rámci 
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sústavy Natura 2000. Na zaistenie toho, 
aby sa platby naďalej využívali 
predovšetkým v prospech určených oblastí 
sústavy Natura 2000, je však vhodné 
obmedziť ich rozsah v pomere k určeným
oblastiam sústavy Natura 2000.

sústavy Natura 2000. Na zaistenie toho, 
aby sa platby naďalej využívali 
predovšetkým v prospech určených oblastí 
sústavy Natura 2000, je však vhodné 
obmedziť ich rozsah v pomere k určeným 
oblastiam sústavy Natura 2000. 
Regionálne a miestne orgány by takto 
mali vytvoriť rovnováhu medzi 
environmentálnymi ustanoveniami 
a potrebami v oblasti miestneho rozvoja.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zamedzilo nesúladu medzi environmentálnymi ustanoveniami a miestnym rozvojom, je 
nevyhnutné dosiahnuť kompromis s cieľom zohľadniť záujmy v oblasti hospodárskych 
investícií a environmentálnej ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Od každého členského štátu sa 
vyžaduje zriadenie národnej vidieckej 
siete. Komisia by s cieľom zaistiť, aby sa 
rôzne národné vidiecke siete zriadili 
koherentným a jednotným spôsobom, mala 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
stanoviť podrobnosti zriadenia a činnosti 
týchto sietí.

(19) Od každého členského štátu sa 
vyžaduje zriadenie národnej vidieckej 
siete, do ktorej by mali patriť zástupcovia 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni. Komisia by s cieľom zaistiť, aby sa 
rôzne národné vidiecke siete zriadili 
koherentným a jednotným spôsobom, mala 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
stanoviť podrobnosti zriadenia a činnosti 
týchto sietí.

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je nielen vytvoriť vzťah medzi každým členským štátom a národnou vidieckou sieťou, 
ale takisto zabezpečiť, aby do každej národnej vidieckej siete patrili vnútroštátni, regionálni 
a miestni zástupcovia s cieľom zaistiť úzke prepojenie s potrebami občanov.


