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15.10.2020 A8-0198/229

Pozmeňujúci návrh 229
Sandra Pereira, João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena nariadenia o spoločnej organizácii trhov a iných 
nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Vzhľadom na to, že SPP musí 
zintenzívniť svoje reakcie na výzvy a 
príležitosti, ktoré sa prejavujú na úrovni 
Únie, na medzinárodnej, vnútroštátnej, 
regionálnej, miestnej úrovni, ako aj úrovni 
poľnohospodárskeho podniku, je potrebné 
zjednodušiť riadenie SPP a zlepšiť jej 
plnenie cieľov Únie a výrazne znížiť 
administratívnu záťaž. V rámci SPP 
založenej na výkonnosti (tzv. model 
vykonávania) by mala Únia stanoviť 
kľúčové politické parametre, ako sú ciele 
SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo 
členské štáty by mali niesť väčšiu 
zodpovednosť za to, ako plnia stanovené 
ciele a dosahujú cieľové hodnoty. 
Posilnená subsidiarita umožňuje lepšie 
zohľadňovať miestne podmienky a 
potreby, vďaka čomu sa podpora upraví 
„na mieru“ tak, aby sa dosiahol maximálny 
prínos k cieľom Únie.

(2) Vzhľadom na to, že SPP musí 
zintenzívniť svoje reakcie na výzvy a 
príležitosti, ktoré sa prejavujú na úrovni 
Únie, na medzinárodnej, vnútroštátnej, 
regionálnej, miestnej úrovni, ako aj úrovni 
poľnohospodárskeho podniku, je potrebné 
zjednodušiť riadenie SPP a zlepšiť jej 
plnenie cieľov Únie a výrazne znížiť 
administratívnu záťaž. V rámci SPP 
založenej na výkonnosti (tzv. model 
vykonávania) by mala Únia stanoviť 
kľúčové politické parametre, ako sú ciele 
SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo 
členské štáty by mali niesť väčšiu 
zodpovednosť za to, ako plnia stanovené 
ciele a dosahujú cieľové hodnoty. 
Posilnená subsidiarita umožňuje lepšie 
zohľadňovať miestne podmienky a 
potreby, vďaka čomu sa podpora upraví 
„na mieru“ tak, aby sa dosiahol maximálny 
prínos k cieľom Únie. Rastúca cenová 
volatilita a pokles príjmov 
poľnohospodárov, ktoré sa v dôsledku 
zvýšeného zamerania SPP na trhy ešte 
zväčšili, však vyvolávajú potrebu vytvoriť 
nové verejné nástroje na reguláciu 
dodávok, ktorými sa zabezpečí spravodlivé 
rozdelenie výroby medzi krajiny a 
poľnohospodárov.

Or. pt
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15.10.2020 A8-0198/230

Pozmeňujúci návrh 230
Sandra Pereira, João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena nariadenia o spoločnej organizácii trhov a iných 
nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na zníženie plochy 
skutočne vysadenej viničom v niekoľkých 
členských štátoch v rokoch 2014 až 2017 a 
vzhľadom na možnú stratu produkcie, 
ktorá z toho vyplýva, pri určovaní plochy 
pre nové povolenia na výsadbu uvedené v 
článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013 by členské štáty mali mať 
možnosť vybrať si medzi existujúcim 
základom a percentuálnym podielom 
celkovej plochy skutočne vysadenej 
viničom na svojom území k 31. júlu 2015, 
navýšenej o plochu zodpovedajúcu 
právam na výsadbu podľa nariadenia 
(ES) č. 1234/2007, ktoré sa môžu zmeniť 
na povolenia v príslušnom členskom štáte 
k 1. januáru 2016.

(8) Vzhľadom na zníženie plochy 
skutočne vysadenej viničom v niekoľkých 
členských štátoch v rokoch 2014 až 2017 a 
vzhľadom na možnú stratu produkcie, 
ktorá z toho vyplýva, by sa mala 
prebiehajúca liberalizácia práv na 
výsadbu prerušiť a nahradiť modelom 
regulácie ponuky, ktorý zaručí výrobu vo 
všetkých členských štátoch a zároveň 
zabezpečí rozmanitosť a kvalitu sektora.

Or. pt
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15.10.2020 A8-0198/231

Pozmeňujúci návrh 231
Sandra Pereira, João Ferreira
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena nariadenia o spoločnej organizácii trhov a iných 
nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) vkladá sa tento odsek:
„Článok 149 a
Verejné nástroje na reguláciu ponuky
1. Zavádza sa poplatok za verejné riadenie 
výroby a trhu s cieľom vyvážiť trh, 
stabilizovať ceny, zabezpečiť primeranú 
životnú úroveň výrobcov v členských 
štátoch, prísne regulovať výrobu, 
stabilizovať ceny, pričom sa obmedzí 
množstvo kravského mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov, ktoré členské štáty 
uvádzajú na trh:
a) používajú sa mimoriadne podporné 
mechanizmy na riešenie núdzových 
situácií v sektore mlieka;
b) zavedie sa alternatívny mechanizmus 
na reguláciu riadenia trhu s mliekom a 
mliečnymi výrobkami s cieľom uspokojiť 
potrebu regulovať dodávky, zabezpečiť 
bezpečnosť a dôstojné životné podmienky 
pre výrobcov a zabezpečiť právo každého 
členského štátu na výrobu.
2. Tieto mechanizmy zahŕňajú:
a) zavedenie systému záruky spravodlivej 
ceny vo vzťahu k výrobe;
b) nástroje riadenia zabezpečujúce 
ochranu vnútroštátnych trhov pred 
vstupom mlieka z tretích krajín;
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c) účinnú reguláciu a monitorovanie 
špekulatívnych činností v potravinovom 
distribučnom reťazci, stanovenie 
obmedzení používania súkromných 
značiek a stanovenie limitných množstiev 
pre predaj domácej výroby.“

Or. pt


