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Návrh uznesenia 

Odsek 27 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

27. pripomína svoje stanovisko, že 

vzhľadom na širokú škálu úloh, výziev 

a cieľov, ktoré má spoločná 

poľnohospodárska politika plniť, by sa 

mali sumy vyčlenené na ňu v rozpočte na 

rok 2013 počas nasledujúceho 

programového obdobia aspoň zachovať; 

domnieva sa, že cieľom spoločnej 

poľnohospodárskej politiky by malo byť 

účinnejšie a efektívnejšie prideľovanie 

prostriedkov z jej rozpočtu, okrem iného 

prostredníctvom spravodlivého 

rozdeľovania priamych platieb a 

prostriedkov pridelených na rozvoj vidieka 

medzi členské štáty, regióny a 

poľnohospodárov, a to v záujme 

obmedzenia existujúcich rozdielov; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje významnú úlohu 

druhého piliera spoločnej SPP, ktorý 

významne prispieva k investíciám a 

vytváraniu pracovných miest vo 

vidieckych oblastiach, k zvyšovaniu 

27. pripomína svoje stanovisko, že 

vzhľadom na širokú škálu úloh, výziev 

a cieľov, ktoré má spoločná 

poľnohospodárska politika plniť, by sa 

mali sumy vyčlenené na ňu v rozpočte na 

rok 2013 počas nasledujúceho 

programového obdobia aspoň zachovať; 

domnieva sa, že cieľom spoločnej 

poľnohospodárskej politiky by malo byť 

účinnejšie a efektívnejšie prideľovanie 

prostriedkov z jej rozpočtu, okrem iného 

prostredníctvom spravodlivého 

rozdeľovania priamych platieb a 

prostriedkov pridelených na rozvoj vidieka 

medzi členské štáty, regióny a 

poľnohospodárov; podporuje myšlienku 

konvergencie priamych platieb v rámci 

členských štátov a medzi nimi; v záujme 

obmedzenia existujúcich rozdielov; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje významnú úlohu 

druhého piliera spoločnej SPP, ktorý 

významne prispieva k investíciám a 
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efektivity a konkurencieschopnosti 

poľnohospodárskeho odvetvia, najmä so 

zreteľom na nové výzvy uvedené 

v stratégii Európa 2020, a k riadeniu 

životného prostredia, ako aj k ochrane 

biodiverzity; 

vytváraniu pracovných miest vo 

vidieckych oblastiach, k zvyšovaniu 

efektivity a konkurencieschopnosti 

poľnohospodárskeho odvetvia, najmä so 

zreteľom na nové výzvy uvedené 

v stratégii Európa 2020, a k riadeniu 

životného prostredia, ako aj k ochrane 

biodiverzity; 

Or. en 

 

 


