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8.3.2018 A8-0048/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 101 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

101. potvrdzuje, že modernizovaná 

spoločná poľnohospodárska politika má 

zásadný význam pre potravinovú 

bezpečnosť a sebestačnosť, udržanie 

vidieckeho obyvateľstva a zamestnanosti, 

trvalo udržateľný rozvoj a udržateľnosť v 

oblasti životného prostredia, 

poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva, ako aj zabezpečenie 

zdravých, vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov 

pre Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín a zdravia 

sa zvýšili, rovnako ako potreba 

podporovať prechod poľnohospodárov na 

ekologickejšie poľnohospodárske postupy 

a bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, 

že treba podporovať istotu príjmov 

poľnohospodárov a posilniť prepojenie 

medzi SPP a poskytovaním verejných 

statkov; zdôrazňuje, že SPP patrí medzi 

politiky s najvyššou mierou integrácie a že 

je financovaná predovšetkým na úrovni 

EÚ, a preto nahrádza vnútroštátne 

výdavky; 

101. zdôrazňuje potrebu udržateľnej 

poľnohospodárskej politiky a potvrdzuje, 

že modernizovaná spoločná 

poľnohospodárska politika (SPP) má 

zásadný význam pre dosiahnutie jej 

cieľov, ako je stanovené v zmluvách; 

zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby 

výdavky SPP účinne dosahovali stanovené 

ciele; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 

potrebná väčšia súdržnosť jednotlivých 

oblastí politík v záujme zlepšenia 

udržateľného riadenia prírodných zdrojov 
a nástrojov určených na tento účel v 

rámci SPP; poukazuje na skutočnosť, že 

rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie 

infraštruktúry pre výskum a vývoj, ako aj 

podpora primeraného ďalšieho 

vzdelávania sú kľúčovými prvkami pri 

zavádzaní inovácií a podpore prechodu na 

udržateľnejšie poľnohospodárske postupy, 

ktoré sú šetrnejšie ku klíme a zabezpečujú 

potravinovú bezpečnosť a bezpečnosť 

potravín; víta strategický prístup Komisie 

predložený v oznámení s názvom 

Budúcnosť potravinárstva a 

poľnohospodárstva, ktorý spočíva v 

poskytovaní väčšej flexibility členským 

štátom pri hľadaní vhodných prostriedkov 

na to, aby ich odvetvie poľnohospodárstva 

smerovalo k čo najefektívnejšiemu 

dosahovaniu spoločných 

environmentálnych cieľov; ďalej 
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zdôrazňuje potrebu posilniť prepojenie 

medzi SPP a poskytovaním verejných 

služieb, ktoré prinášajú skutočnú pridanú 

hodnotu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 102 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

102. zdôrazňuje, že rozpočet SPP v 

budúcom VFR by mal ostať aspoň na 

súčasnej úrovni EÚ-27 v stálych cenách; 

zdôrazňuje, že nové výzvy, ktorým musí 

budúca SPP čeliť, si vyžadujú primerané 

finančné prostriedky pridelené na základe 

analýzy súčasnej politiky a budúcich 

potrieb; zdôrazňuje, že priame platby 

vytvárajú jasnú pridanú hodnotu EÚ a 

posilňujú jednotný trh tým, že zabraňujú 

narušovaniu hospodárskej súťaže medzi 

členskými štátmi; namieta v tejto 

súvislosti proti akémukoľvek návratu na 

vnútroštátnu úroveň a prípadnému 

vnútroštátnemu spolufinancovaniu 

priamych platieb; zdôrazňuje potrebu 
pokračovať v opatreniach udržiavajúcich 

výrobu v odvetviach, ktoré sú životne 

dôležité pre zraniteľné oblasti, 

zreformovať rezervu na krízové situácie v 

poľnohospodárstve, zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na 

rôzne cyklické krízy v citlivých odvetviach, 
vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť kolísanie cien a zvýšiť finančné 

prostriedky na programy osobitných 

alternatív pre odľahlosť a ostrovný 

charakter (POSEI); vyzýva Komisiu, aby 

pokračovala v procese konvergencie 

priamych platieb a zabezpečila potrebný 

finančný a právny rámec pre potravinový 

102. zdôrazňuje, že rozpočet SPP v 

budúcom VFR by mal byť zjednodušený a 

zameraný na výkon, ktorý bude klásť 

dôraz na cielený prístup a zabezpečenie 

sledovania a monitorovania, a tým bude 

podporovať zabezpečenie rozpočtu; 

zdôrazňuje, že budúca SPP si vyžaduje, 

aby na ňu boli vyčlenené primerané 

finančné prostriedky, v rámci čoho sa 

poskytnutie podpory 

poľnohospodárskemu odvetviu bude 

spájať s dosahovaním výsledkov a 

poskytovaním verejných statkov, pričom 

sa zohľadní zraniteľnosť niektorých 

oblastí a potreba pokračovať v 

opatreniach, ktoré zachovávajú výrobu v 

odvetviach, ktoré majú pre tieto oblasti 

zásadný význam; zdôrazňuje potrebu 

zabezpečiť poľnohospodársku výrobu vo 

všetkých častiach EÚ, ako aj v oblastiach 

s prírodnými obmedzeniami; zdôrazňuje 

potrebu reformovať rezervu na krízové 

situácie v odvetví poľnohospodárstva a 
vytvoriť nové nástroje a mechanizmy, 

ktoré môžu zmierniť volatilitu cien; 

naliehavo žiada Komisiu, aby s cieľom 

bojovať proti nekalým obchodným 

praktikám zabezpečila potrebný finančný a 

právny rámec pre potravinový 

dodávateľský reťazec; 
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dodávateľský reťazec s cieľom bojovať 

proti nekalým obchodným praktikám; 

pripomína, že vidiecke oblasti v EÚ stoja 

pred vážnymi problémami, a preto 

potrebujú osobitnú podporu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 103 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

103. zdôrazňuje sociálno-ekonomický a 

ekologický význam odvetvia rybárstva, 

morského prostredia a „modrého 

hospodárstva“ a ich príspevok k 

udržateľnej potravinovej sebestačnosti 

EÚ z hľadiska zabezpečenia 

udržateľnosti európskej akvakultúry a 

rybárstva a zmiernenia ich vplyvu na 

životné prostredie; poukazuje na to, že 

spoločná rybárska politika je výlučnou 

právomocou EÚ; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti potrebu osobitného, nezávislého 

a prístupného rybárskeho fondu na 

vykonávanie tejto politiky; žiada opätovné 

zavedenie programu osobitných alternatív 

pre odľahlosť a ostrovný charakter pre 

rybné hospodárstvo, keďže ide o veľmi 

dôležitý program pre najvzdialenejšie 

regióny EÚ; žiada, aby sa úroveň 

finančných prostriedkov vyhradených v 

súčasnom VFR pre odvetvie rybárstva 

prinajmenšom zachovala a aby sa v 

prípade vzniku nových potrieb zvýšili 

finančné prostriedky na námorné 

záležitosti; upozorňuje na možné negatívne 

účinky tzv. tvrdého brexitu v tomto 

odvetví; poznamenáva, že doplňujúce 

možnosti financovania by mohli okrem 

nenávratnej pomoci poskytnúť ďalšie 

finančné nástroje; 

103. zdôrazňuje sociálno-ekonomický a 

ekologický význam odvetvia rybárstva, 

morského prostredia a „modrého 

hospodárstva“; poukazuje na to, že 

ochrana morských biologických zdrojov v 

rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP) 
je výlučnou právomocou EÚ; zdôrazňuje, 

že Európsky námorný a rybársky fond 

(ENRF) je hlavným finančným nástrojom 

podporujúcim SRP; vyzdvihuje 

skutočnosť, že ENRF je mechanizmom 

spolufinancovania, a v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že je nevyhnutné zachovať 

osobitný, transparentný a prístupný 

rybársky fond, aby bolo možné 

uskutočňovať ciele SRP, najmä 

podporovať konkurencieschopnosť, 

environmentálnu udržateľnosť, 

hospodársku životaschopnosť a sociálnu 

zodpovednosť odvetvia rybolovu a 

akvakultúry; upozorňuje na možné 

negatívne účinky tzv. tvrdého brexitu na 

toto odvetvie a poznamenáva, že iné 

finančné nástroje rozpočtu EÚ by mohli 

poskytnúť možnosti doplnkového 

financovania pre otázky v oblasti rybolovu 

a akvakultúry; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 109 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

109. je pripravený zvážiť zjednodušenú 

a efektívnejšiu štruktúru pre nástroje 

vonkajšieho financovania, pokiaľ sa ňou 

zvyšuje transparentnosť, zodpovednosť, 

účinnosť, súdržnosť a pružnosť, a 

rešpektujú sa ňou ciele príslušných politík; 

požaduje zachovanie osobitných 

samostatných nástrojov predvstupovej 

pomoci, susedskej politiky a rozvojovej a 

humanitárnej pomoci z dôvodu ich 

osobitných politických a finančných čŕt; 

konštatuje, že v rámci tejto štruktúry by 

prostriedky na ERF mali byť zahrnuté do 

rozpočtu nad rámec dohodnutých stropov 

bez mierového nástroja pre Afriku a 

príslušné trustové fondy a nástroje by 

mali byť začlenené transparentnejšie;

  

109. je pripravený zvážiť zjednodušenú 

a efektívnejšiu štruktúru pre nástroje 

vonkajšieho financovania, pokiaľ sa ňou 

zvyšuje transparentnosť, zodpovednosť, 

účinnosť, súdržnosť a pružnosť, a 

rešpektujú sa ňou ciele príslušných politík; 

zdôrazňuje skutočnosť, že tieto ciele nie je 

možné dosiahnuť bez štruktúry riadenia, 

ktorá umožňuje politickú kontrolu, 

vychádza z danej stratégie, je inkluzívna a 

zodpovedná a umožňuje prísnu 

demokratickú a transparentnú kontrolu 

zo strany Európskeho parlamentu; vyzýva 

Komisiu a ESVČ, aby predložili plán 

reformy nástrojov zahŕňajúci takúto 

štruktúru riadenia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 109 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  109a. oceňuje odhodlanie EÚ v 

oblastiach, ako sú ľudské práva, 

demokracia, podpora občianskej 

spoločnosti a humanitárna pomoc, ako aj 

rôzne ciele, smery a konkrétnu politickú a 

strategickú hodnotu existujúcich 

nástrojov; zdôrazňuje, že reforma by 

nemala ohrozovať politické ciele žiadneho 

nástroja; chápe existujúce obavy týkajúce 

sa osobitosti týchto nástrojov, pokiaľ ide o 

ciele a vykonávanie, a žiada preto o 

zachovanie nezávislých nástrojov v oblasti 

predvstupovej pomoci, susedstva, rozvoja, 

humanitárnej pomoci, ako aj o 

demokraciu a ľudské práva z dôvodu ich 

osobitných a finančných čŕt; konštatuje, 

že takéto usporiadanie by malo zahŕňať 

ERF začlenený do rozpočtu nad rámec 

dohodnutých stropov bez mierového 

nástroja pre Afriku a transparentnejšie 

začlenenie príslušných trustových fondov 

a nástrojov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 127 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  127a. nazdáva sa, že pokiaľ bude dohoda 

o budúcom viacročnom finančnom rámci 

dosiahnutá pred voľbami do Európskeho 

parlamentu, mali by byť odvetvové právne 

predpisy stanovujúce programy EÚ novej 

generácie vyjednané súčasným 

Parlamentom prijaté novozvoleným 

Parlamentom; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 127 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  127b. nazdáva sa, že novozvolený 

Parlament môže absolútnou väčšinou 

všetkých svojich poslancov v lehote 6 

mesiacov po voľbách do Európskeho 

parlamentu požiadať Komisiu, aby 

navrhla revíziu odvetvových právnych 

predpisov stanovujúcich nové programy 

EÚ pre budúci VFR, ktoré boli prijaté v 

predchádzajúcom volebnom období; 

Or. en 

 

 


