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NÁVRHY

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

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vzhľadom na strop stanovený pre okruh 2 
vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020 dôjde v hlavných 
kategóriách výdavkov na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) v roku 2016 
pravdepodobne k škrtom, a to aj pokiaľ ide o priame platby a trhové opatrenia;

2. v tejto súvislosti berie na vedomie navrhnutých 63,1 miliardy EUR na záväzky (– 0,1 % 
v porovnaní s rokom 2015 vrátane neutralizácie vplyvu zmeny programovania) 
a 55,9 miliardy EUR na platby (– 0,2 %) v návrhu rozpočtu (NR) na rok 2016 pre okruh 
2;

3. upozorňuje, že NR na rok 2016 ponecháva rezervu 1,2 miliardy EUR pod hranicou stropu 
pre záväzky a rezervu vo výške 1,1 miliardy EUR pod hranicou čiastkového stropu 
pre Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF); trvá na tom, aby sa ponechala 
rezerva v rámci okruhu 2 s cieľom riešiť prípadnú nadchádzajúcu krízu v odvetví 
poľnohospodárstva; očakáva opravný list Komisie v októbri 2015, ktorý by mal byť 
založený na aktualizovaných informáciách o financovaní EPZF;

4. zdôrazňuje, že NR na rok 2016 je návrhom na rok, v ktorom sa majú po prvýkrát v plnej 
miere vykonávať priame platby zavedené nariadením (EÚ) č. 1307/2013; v tejto 
súvislosti berie na vedomie zníženie rozpočtu EPZF o 1,4 % na záväzky a rozpočtové 
prostriedky v dôsledku prevodov medzi obidvomi piliermi SPP;

5. konštatuje, že v rámci NR na rok 2016 by sa financovanie rozvoja vidieka v rámci 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zvýšilo o 2,8 % 
na záväzky a o 6,3 % na platby; zdôrazňuje však, že nárast je logickým dôsledkom 
neskorého plánovania nových programov na obdobie 2014 – 2020 a finalizácie 
programov z obdobia 2007 – 2013;

6. víta opatrenia, pomocou ktorých sa má zabezpečiť kontrola nad mierou nesplatených 
záväzkov, a považuje ich za predpoklad úspešného začatia programového obdobia 2014 –
2020; naliehavo preto vyzýva Radu a členské štáty, aby uskutočnili všetky nevyhnutné 
kroky na úhradu nevybavených žiadostí o platbu;

7. vyjadruje poľutovanie nad rozpočtovými škrtmi v dôsledku zásahu 
do poľnohospodárskych trhov v porovnaní s rokom 2015; nesúhlasí s Komisiou, 
že sa núdzové opatrenia v súvislosti s ruským embargom na dovoz niektorých 
poľnohospodárskych produktov z EÚ týkajú len roka 2015 vzhľadom na to, že Rusko 
vyjadrilo svoj zámer predĺžiť zákaz dovozu do začiatku roka 2016; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že v dôsledku toho budú v roku 2016 potrebné ďalšie intervencie 
na trhu na podporu poľnohospodárov EÚ zasiahnutých embargom;

8. trvá na potrebe zabezpečiť financovanie na kompenzáciu hospodárskych strát 
pre poľnohospodárov v dôsledku kríz trhu a sanitárnych a fytosanitárnych krízových 
situácií, napríklad v súvislosti s baktériou Xylella fastidiosa, a opakovane vyjadruje 
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potrebu využívať na tento účel dostupné rezervy v rámci okruhu 2;

9. vyjadruje poľutovanie nad navrhovanými škrtmi vo výške 2 miliónov EUR na program 
na podporu konzumácie mlieka v školách, a to zo 77 miliónov EUR v roku 2015 
na 75 miliónov EUR v NR na rok 2016; pripomína požiadavku Parlamentu zvýšiť 
rozpočet tohto programu o 20 miliónov EUR ročne; víta malé zvýšenie rozpočtu 
programu na podporu konzumácie ovocia v školách na 150 miliónov EUR; zdôrazňuje, 
že obidva programy sa v členských štátoch ukázali ako užitočné a účinné a vyzdvihuje 
ich význam vzhľadom na súčasnú krízu a úrovne detskej podvýživy v Únii;

10. trvá na tom, aby akýkoľvek príjem do rozpočtu EÚ pochádzajúci z poplatku za nadmernú 
produkciu alebo iných pripísaných príjmov z poľnohospodárstva v období 2014/2015 
zostal v rámci okruhu 2;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že finančné prostriedky určené 
na tvorbu rezervy pre prípady krízy v odvetví poľnohospodárstva v rozpočte na rok 2016, 
ktoré sa následne neminú, budú úplne ponechané v rámci okruhu 2 na nasledujúci 
rozpočtový rok na priame platby poľnohospodárom tak, ako sa to stanovuje v nariadení 
(EÚ) č. 1306/2013;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby z časového hľadiska dôsledne monitorovali výrazné 
kolísanie cien poľnohospodárskych produktov, ktoré má nepriaznivý vplyv na príjmy 
poľnohospodárov, a aby v prípade potreby pohotovo a účinne reagovali;

13. víta výšku finančných prostriedkov na podporu včelárstva, keďže Parlament vždy 
považoval včelárstvo za jednu z priorít budúcnosti poľnohospodárstva a zachovania 
biodiverzity;

14. vyzdvihuje ciele zvyšovania konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskeho 
poľnohospodárstva a žiada o pridelenie prostriedkov na splnenie týchto cieľov.


