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28.5.2018 A8-0178/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

P. keďže za posledných niekoľko 

rokov poľnohospodári čelili rastúcej 

nestálosti cien, ktorá odzrkadľuje cenové 

výkyvy na svetových trhoch a neistotu v 

dôsledku makroekonomického vývoja, 

vonkajších politík, ako sú obchodné, 

politické a diplomatické otázky, 

sanitárnych kríz, prebytkov v niektorých 

európskych odvetviach, zmeny klímy a 

čoraz častejších extrémnych prejavov 

počasia v EÚ; 

P. keďže za posledných niekoľko 

rokov poľnohospodári čelili rastúcej 

nestálosti cien, ktorá odzrkadľuje cenové 

výkyvy na svetových trhoch a neistotu v 

dôsledku makroekonomického vývoja, 

vonkajších politík, ako sú obchodné, 

politické a diplomatické otázky, napríklad 

ruský zákaz vyplývajúci zo sankcií EÚ, 

sanitárnych kríz, prebytkov v niektorých 

európskych odvetviach, zmeny klímy a 

čoraz častejších extrémnych prejavov 

počasia v EÚ; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie T 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

T. keďže je nevyhnutné zabezpečiť 

rovnaké podmienky, spravodlivé ceny 

a primeranú životnú úroveň pre všetkých 

poľnohospodárov vo všetkých regiónoch 

a členských štátoch EÚ, čím sa zabezpečia 

dostupné ceny pre občanov a spotrebiteľov 

a zaistí sa prítomnosť poľnohospodárskej 

činnosti vo všetkých regiónoch Únie 

vrátane oblastí s prírodnými prekážkami; 

keďže je nevyhnutné podporovať spotrebu 

kvalitných potravín, zdravej a udržateľnej 

stravy a prístup k nim a zároveň plniť 

záväzky týkajúce sa sociálnej 

a environmentálnej udržateľnosti, opatrení 

v oblasti klímy, ako aj zdravia rastlín 

a zdravia a dobrých životných podmienok 

zvierat; 

T. keďže je nevyhnutné zabezpečiť 

rovnaké podmienky, spravodlivé ceny 

a primeranú životnú úroveň pre všetkých 

poľnohospodárov vo všetkých regiónoch 

a členských štátoch EÚ, čím sa zabezpečia 

spravodlivé ceny pre občanov 

a spotrebiteľov a zaistí sa prítomnosť 

poľnohospodárskej činnosti vo všetkých 

regiónoch Únie vrátane oblastí 

s prírodnými prekážkami; keďže je 

nevyhnutné podporovať spotrebu 

kvalitných potravín, zdravej a udržateľnej 

stravy a prístup k nim a zároveň plniť 

záväzky týkajúce sa sociálnej 

a environmentálnej udržateľnosti, opatrení 

v oblasti klímy, zdravia, zdravia rastlín, 

zdravia a dobrých životných podmienok 

zvierat a vyváženého rozvoja vidieckych 

oblastí; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Aa 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Aa. keďže nárast globálneho obchodu 

predstavuje príležitosti aj výzvy, ktoré 

súvisia, okrem iného, so životným 

prostredím, zmenou klímy, s ochranou 

vody, nedostatkom poľnohospodárskej 

pôdy a degradáciou pôdy, a preto si 

vyžaduje úpravu pravidiel medzinárodného 

obchodu s cieľom umožniť vytvorenie 

rovnakých spoločných podmienok na 

základe vysokých noriem a spravodlivých 

a udržateľných podmienok pre výmenu 

tovaru a služieb, ako aj obnovené 

a efektívne mechanizmy na ochranu 

obchodu v súlade s existujúcimi normami 

EÚ v sociálnej, hospodárskej a 

environmentálnej oblasti, v oblasti zdravia, 

v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti 

a v oblasti dobrých životných podmienok 

zvierat; 

Aa. keďže nárast globálneho obchodu 

predstavuje hrozby, ktoré okrem iného 

súvisia so sociálnymi podmienkami 

poľnohospodárov, životným prostredím, 

zmenou klímy, s ochranou vody, 

nedostatkom poľnohospodárskej pôdy 

a degradáciou pôdy, a preto si vyžaduje 

úpravu pravidiel medzinárodného obchodu 

s cieľom umožniť vytvorenie rovnakých 

spoločných podmienok na základe 

vysokých noriem a spravodlivých 

a udržateľných podmienok pre výmenu 

tovaru a služieb, ako aj obnovené 

a efektívne mechanizmy na ochranu 

obchodu v súlade s existujúcimi normami 

EÚ v sociálnej, hospodárskej a 

environmentálnej oblasti, v oblasti zdravia, 

v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti 

a v oblasti dobrých životných podmienok 

zvierat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ap 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Ap. keďže spotreba nasýtených tukov a 

červeného mäsa v Únii je naďalej výrazne 

nad odporúčaným nutričným príjmom a 

potravinársky priemysel naďalej výrazne 

prispieva k emisiám skleníkových plynov a 

dusíka; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Bc 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Bc. keďže je nevyhnutné ďalej posilniť 

postavenie poľnohospodárov 

v potravinovom dodávateľskom reťazci 

a zabezpečiť spravodlivú hospodársku 

súťaž na jednotnom trhu pomocou 

spravodlivých a transparentných pravidiel, 

ktoré zohľadňujú špecifický charakter 

poľnohospodárstva vo vzťahoch medzi 

výrobou a inými časťami potravinového 

dodávateľského reťazca, tak v hornej, ako 

aj dolnej časti, a poskytovať stimuly na 

účinné predchádzanie rizikám a krízam 

vrátane nástrojov aktívneho riadenia, ktoré 

dokážu lepšie zosúladiť ponuku s dopytom 

a ktoré sa môžu použiť na úrovni odvetvia 

a zo strany orgánov verejnej moci, ako sa 

uvádza v správe pracovnej skupiny pre 

poľnohospodárske trhy; keďže aspekty 

mimo rozsahu pôsobnosti SPP 

ovplyvňujúce konkurencieschopnosť 

a rovnaké podmienky pre 

poľnohospodárov sa musia náležite 

zohľadniť a monitorovať; 

Bc. keďže je nevyhnutné ďalej posilniť 

postavenie poľnohospodárov 

v potravinovom dodávateľskom reťazci 

a zabezpečiť spravodlivú hospodársku 

súťaž na vnútornom trhu pomocou 

spravodlivých a transparentných pravidiel, 

ktoré zohľadňujú špecifický charakter 

poľnohospodárstva vo vzťahoch medzi 

výrobou a inými časťami potravinového 

dodávateľského reťazca, tak v hornej, ako 

aj dolnej časti, a poskytovať stimuly na 

účinné predchádzanie rizikám a krízam 

vrátane nástrojov aktívneho riadenia, ktoré 

dokážu lepšie zosúladiť ponuku s dopytom 

a ktoré sa môžu použiť na úrovni odvetvia 

a zo strany orgánov verejnej moci, ako sa 

uvádza v správe osobitnej skupiny pre 

poľnohospodárske trhy; keďže aspekty 

mimo rozsahu pôsobnosti SPP 

ovplyvňujúce konkurencieschopnosť 

a rovnaké podmienky pre 

poľnohospodárov, napríklad povinné 

označovanie krajiny pôvodu, sa tiež musia 

náležite zohľadniť a monitorovať; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. víta zámer zjednodušiť 

a modernizovať SPP pre hospodársky 

prospech poľnohospodárov a s cieľom 

splniť očakávania občanov, ale zdôrazňuje, 

že hlavnými prioritami reforiem musia byť 

zásady stanovené v Rímskej zmluve, 

integrita jednotného trhu a skutočne 

spoločná politika primerane financovaná 

EÚ, ktorá je moderná a orientovaná na 

výsledky, podporuje udržateľné 

poľnohospodárstvo a vo vidieckych 

oblastiach zaisťuje bezpečné, kvalitné 

a rozmanité potraviny, zamestnanosť 

a rozvoj; 

1. víta zámer zjednodušiť 

a modernizovať SPP pre hospodársky 

prospech poľnohospodárov a s cieľom 

splniť očakávania občanov, ale zdôrazňuje, 

že hlavnými prioritami reforiem musia byť 

zásady stanovené v Rímskej zmluve, 

riadne fungovanie vnútorného trhu 

a skutočne spoločná politika primerane 

financovaná Európskou úniou, ktorá je 

moderná a orientovaná na výsledky, 

podporuje udržateľné poľnohospodárstvo 

a vo vidieckych oblastiach zaisťuje 

bezpečné, kvalitné a rozmanité potraviny, 

zamestnanosť a rozvoj; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. víta návrh Komisie poskytnúť 

členským štátom, regiónom 

a poľnohospodárom v rámci vyššej 

finančnej prahovej hodnoty pre 

poľnohospodárske pravidlá de minimis 

väčšiu flexibilitu a súčasne zachovať 

integritu vnútorného trhu; 

29. víta návrh Komisie poskytnúť 

členským štátom, regiónom 

a poľnohospodárom v rámci vyššej 

finančnej prahovej hodnoty pre 

poľnohospodárske pravidlá de minimis 

väčšiu flexibilitu a súčasne zachovať 

riadne fungovanie vnútorného trhu; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa 

druhý pilier (politika rozvoja vidieka) 

vyčlenil veľký objem rozpočtových 

prostriedkov v celkovom rozpočte SPP; 

44. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa 

na druhý pilier (politika rozvoja vidieka) 

vyčlenil primeraný objem rozpočtových 

prostriedkov v celkovom rozpočte SPP; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva 

2018/2037(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. je presvedčený, že pre rozmanité 

poľnohospodárske systémy, najmä malé 

a stredné rodinné poľnohospodárske 

podniky a mladých poľnohospodárov, je 

potrebná cielenejšia podpora s cieľom 

posilňovať regionálne hospodárstva 

prostredníctvom poľnohospodárskeho 

sektora produktívneho z hospodárskeho, 

environmentálneho a sociálneho hľadiska; 

domnieva sa, že to možno dosiahnuť 

prostredníctvom vyššej miery povinnej, 

redistribučnej podpory pre prvé hektáre 

podniku spojenej s priemernou veľkosťou 

podniku v členských štátoch so zreteľom 

na širokú škálu veľkostí 

poľnohospodárskych podnikov v celej EÚ; 

zdôrazňuje, že podpora väčších 

poľnohospodárskych podnikov by mala 

mať zostupnú tendenciu s ohľadom na 

úspory z rozsahu s možnosťou, aby sa 

o povinných stropoch rozhodovalo na 

európskej úrovni, a na flexibilné kritériá, 

aby sa zohľadnila schopnosť 

poľnohospodárskych podnikov a družstiev 

poskytovať stabilné zamestnanie, ktoré 

ľudí udrží na vidieku; domnieva sa, že 

finančné prostriedky sprístupnené 

prostredníctvom stropov a zostupnej 

tendencie by sa mali ponechať v členskom 

štáte alebo regióne, z ktorého pochádzajú; 

50. je presvedčený, že pre rozmanité 

poľnohospodárske systémy, najmä malé 

a stredné rodinné poľnohospodárske 

podniky a mladých poľnohospodárov, je 

potrebná cielenejšia podpora s cieľom 

posilňovať regionálne hospodárstva 

prostredníctvom poľnohospodárskeho 

sektora produktívneho z hospodárskeho, 

environmentálneho a sociálneho hľadiska; 

domnieva sa, že to možno dosiahnuť 

prostredníctvom vyššej miery povinnej 

redistribučnej podpory pre prvé hektáre 

podniku spojenej s priemernou veľkosťou 

podniku v členských štátoch so zreteľom 

na širokú škálu veľkostí 

poľnohospodárskych podnikov v celej EÚ; 

zdôrazňuje, že klesajúca podpora by sa 

mala poskytovať poľnohospodárskym 

podnikom pod kontrolou spoločností, pre 

ktoré poľnohospodárstvo nepredstavuje 

ich hlavnú činnosť, s ohľadom na úspory 

z rozsahu s možnosťou, aby sa o povinných 

stropoch rozhodovalo na európskej úrovni, 

a na flexibilné kritériá, aby sa zohľadnila 

schopnosť poľnohospodárskych podnikov 

a družstiev poskytovať stabilné 

zamestnanie, ktoré ľudí udrží na vidieku; 

domnieva sa, že finančné prostriedky 

sprístupnené prostredníctvom stropov 

a zostupnej tendencie by sa mali ponechať 

v členskom štáte alebo regióne, z ktorého 



 

AM\1154441SK.docx  PE621.625v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

pochádzajú; 

Or. en 

 

 


