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15.10.2020 A8-0199/284

Pozmeňujúci návrh 284
Chris MacManus
v mene skupiny GUE/NGL
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom Budúcnosť 
potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. 
novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná 
poľnohospodárska politika (ďalej len 
„SPP“) by mala ešte intenzívnejšie 
reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a 
to zvyšovaním zamestnanosti, 
posilňovaním rastu a investícií, bojom 
proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako 
aj uplatňovaním výsledkov výskumu a 
inovácie získaných v laboratóriách v praxi, 
teda na poliach a trhoch. SPP by sa mala 
okrem toho zamerať na obavy občanov 
týkajúce sa udržateľnej poľnohospodárskej 
produkcie.

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť 
potravinárstva a poľnohospodárstva 
z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že 
spoločná poľnohospodárska politika (ďalej 
len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie 
reagovať na budúce výzvy a príležitosti, 
a to zvyšovaním zamestnanosti, 
posilňovaním investícií, zvýšením 
pracovných noriem, bojom proti zmene 
klímy a adaptáciou na ňu, ich 
prispôsobením a prenášaním výsledkov 
výskumu a inovácie získaných 
v laboratóriách na polia a na trhy. SPP by 
mala okrem toho riešiť obavy občanov 
týkajúce sa udržateľnej poľnohospodárskej 
produkcie a rozvoja vidieka.
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15.10.2020 A8-0199/285

Pozmeňujúci návrh 285
Chris MacManus
v mene skupiny GUE/NGL
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49 a) Oznámenie Komisie s názvom 
Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme 
spravodlivého, zdravého potravinového 
systému šetrného k životnému prostrediu 
vydané 20. mája 2020, zdôrazňuje, že je 
dôležité zabezpečiť, aby sa dodržiavali 
hlavné zásady zakotvené v Európskom 
pilieri sociálnych práv. Pri budovaní 
spravodlivých, silných a udržateľných 
potravinových systémov dôležitú úlohu 
zohrajú aspekty sociálnej ochrany 
pracovníkov, ich pracovných podmienok 
a podmienok bývania, ako aj ochrana 
zdravia a bezpečnosti. SPP by mala byť 
nástrojom na presadzovanie cieľov 
Európskeho piliera sociálnych práv.
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15.10.2020 A8-0199/286

Pozmeňujúci návrh 286
Chris MacManus
v mene skupiny GUE/NGL
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Dôležitým prvkom SPP je 
kondicionalita, a to najmä v súvislosti s jej 
prvkami súvisiacimi so životným 
prostredím a klímou, ale aj s otázkami 
týkajúcimi sa verejného zdravia a zvierat. 
Z toho vyplýva, že by sa mali 
uskutočňovať kontroly a v prípade potreby 
aj uplatňovať sankcie s cieľom zabezpečiť 
účinnosť systému kondicionality. V 
záujme rovnakých podmienok medzi 
prijímateľmi v rôznych členských štátoch 
by sa mali na úrovni Únie zaviesť určité 
všeobecné pravidlá týkajúce sa kontroly 
kondicionality a ukladania sankcií.

(55) Dôležitým prvkom SPP je 
kondicionalita, ktorá zabezpečuje, že 
platby podporujú vysoký stupeň 
udržateľnosti a zabezpečujú rovnaké 
podmienky pre poľnohospodárov v rámci 
členských štátov a medzi nimi, a to najmä 
v súvislosti s jej sociálnymi prvkami a 
prvkami súvisiacimi so životným 
prostredím a klímou, ale aj s verejným 
zdravím a dobrými životnými 
podmienkami zvierat. Z toho vyplýva, že 
by sa mali uskutočňovať kontroly a v 
prípade potreby aj uplatňovať sankcie s 
cieľom zabezpečiť účinnosť systému 
kondicionality. V záujme zabezpečenia 
takýchto rovnakých podmienok medzi 
prijímateľmi v rôznych členských štátoch 
by sa mali na úrovni Únie zaviesť určité 
všeobecné pravidlá týkajúce sa 
kondicionality, ako aj kontrol a ukladania 
sankcií v prípade ich porušenia.
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15.10.2020 A8-0199/287

Pozmeňujúci návrh 287
Chris MacManus
v mene skupiny GUE/NGL
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Hoci členské štáty by mali mať 
možnosť stanovovať podrobnosti týkajúce 
sa sankcií, uvedené sankcie by mali byť 
primerané, účinné a odradzujúce a nemali 
by mať vplyv na ďalšie sankcie stanovené 
na základe právnych predpisov Únie alebo 
členských štátov. S cieľom zabezpečiť 
účinný a koherentný prístup zo strany 
členských štátov je potrebné stanoviť na 
úrovni Únie minimálne sankčné sadzby za 
nesúlad s predpismi, ku ktorému došlo 
prvý raz, a to z dôvodu nedbanlivosti, 
pričom opakovaný nesúlad by mal viesť k 
vyššej percentuálnej sadzbe a úmyselný 
nesúlad môže mať za následok úplné 
vylúčenie z platieb. V záujme primeranosti 
sankcií v prípade menej závažného 
nesúladu, ku ktorému došlo prvýkrát, by 
členské štáty mali mať možnosť zaviesť 
systém včasného varovania.

(57) Hoci členské štáty by mali mať 
možnosť stanovovať podrobnosti týkajúce 
sa sankcií, uvedené sankcie by mali byť 
primerané, účinné a odradzujúce a nemali 
by mať vplyv na ďalšie sankcie stanovené 
na základe právnych predpisov Únie alebo 
členských štátov. S cieľom zabezpečiť 
účinný a koherentný prístup zo strany 
členských štátov je potrebné stanoviť 
na úrovni Únie sankčné sadzby. Takéto 
sadzby by sa mali vzťahovať na prípady 
nesúladu s predpismi, ku ktorému došlo 
prvý raz, a to z dôvodu nedbanlivosti, 
pričom opakovaný nesúlad by mal viesť 
k vyššej percentuálnej sadzbe a úmyselný 
nesúlad by mal mať potenciálne 
za následok úplné vylúčenie z platieb. Toto 
vylúčenie je okamžité pre prijímateľov, 
ktorí boli odsúdení za trestné činy proti 
životnému prostrediu, dobrým životným 
podmienkam zvierat alebo právam 
pracovníkov. V záujme primeranosti 
sankcií v prípade menej závažného 
nesúladu, ku ktorému došlo prvýkrát, by 
členské štáty mali zaviesť systém včasného 
varovania, ktorý informuje prijímateľa 
o povinnosti prijať nápravné opatrenia 
a umožní mu vykonať nápravu 
uvedeného nesúladu. V prípade nesúladu 
z dôvodu vyššej moci alebo zjavných chýb 
uznaných príslušným orgánom alebo 
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iným orgánom, by sa administratívne 
sankcie nemali ukladať.
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