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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže v článku 42 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že pravidlá 
hospodárskej súťaže sa vzťahujú na výrobu a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami 
len v rozsahu, aký určia Európsky parlament a Rada a s prihliadnutím na ciele 
stanovené pre spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) v článku 39 ZFEÚ;

B. keďže jedným z cieľov SPP stanoveným v článku 39 ZFEÚ je zabezpečiť primeranú 
životnú úroveň poľnohospodárov, najmä zvýšením individuálnych príjmov jednotlivcov 
pracujúcich v poľnohospodárstve;

C. poukazuje na to, že Súdny dvor vo svojom rozsudku zo 14. novembra 20171 (vec 
Endives) potvrdil, že SPP má prednosť pred pravidlami hospodárskej súťaže, keďže 
Súdny dvor rozhodol, že postupy spočívajúce v zosúladení týkajúcom sa cien alebo 
množstiev uvedených na trh alebo výmene strategických informácií môžu byť vyňaté z 
pôsobnosti zákazu kartelov stanoveného v článku 101 ods. 1 ZFEÚ, ak sú dohodnuté 
medzi členmi tej istej organizácie výrobcov alebo toho istého združenia organizácií 
výrobcov, ktoré boli uznané členským štátom, a sú striktne nevyhnutné na plnenie cieľa 
alebo cieľov určených dotknutej organizácii výrobcov alebo dotknutému združeniu 
organizácií výrobcov v súlade s právnou úpravou EÚ;

D. keďže nariadenie (EÚ) 2017/239322 („súhrnné nariadenie“) obsahuje výnimky z 
uplatňovania článku 101 ZFEÚ, ktorými sa stanovilo, že kolektívne činnosti organizácií 
výrobcov a ich uznaných združení sú potrebné na dosiahnutie cieľov SPP vymedzených 
v článku 39 ZFEÚ za predpokladu, že spoločné činnosti sa skutočne vykonávajú, a tak 
prispievajú k zlepšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárov; keďže v dôsledku 
toho sú činnosti, ako je plánovanie výroby a rokovania o zmluve, vyňaté z článku 101 
ZFEÚ,

E. keďže špecifická povaha a štrukturálne črty poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, ktoré 
tvoria najmä malé poľnohospodárske podniky, vedú k rozdrobenej výrobe a k 
ťažkostiam niektorých poľnohospodárov pri reagovaní na zmeny a požiadavky trhu a 
pri prispôsobovaní  sa im; keďže to je v rozpore s vysokou úrovňou koncentrácie 
ostatných prevádzkovateľov v potravinovom dodávateľskom reťazci, čo vedie k 
výrazným nevýhodám, pokiaľ ide o vyjednávaciu silu poľnohospodárov, a Komisia a 
vnútroštátne orgány by ich mali pri presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže 
zohľadniť;

F. keďže budúca SPP by sa mala zamerať na podporu malých a rodinných 
poľnohospodárskych podnikov a zároveň zabezpečiť, aby sa používali udržateľné 
poľnohospodárske postupy; keďže takéto ciele možno dosiahnuť len jednotným 

1 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. novembra 2017, President de l’Autorité de la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) a i.
2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15.
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prístupom vo všetkých politikách EÚ vrátane politiky hospodárskej súťaže;

G. keďže nepredvídateľné prírodné katastrofy a nepredvídateľné okolnosti výroby, ako sú 
nepriaznivé poveternostné podmienky a ohniská chorôb, pravdepodobne spôsobia, že 
trh s poľnohospodárskymi výrobkami sa stane ešte nestálejším, v závislosti od krízy, a 
ďalej oslabia vyjednávaciu pozíciu poľnohospodárov voči kupujúcim; v tejto súvislosti 
je dôležitý prístup k výnimočným opatreniam zameraným na zachovanie stability trhu;

H. keďže spolupráca medzi poľnohospodármi zohráva zásadnú úlohu pri posilňovaní ich 
postavenia v potravinovom dodávateľskom reťazci, prispieva k cieľom SPP a pomáha 
poľnohospodárom reagovať na rastúce požiadavky spoločnosti; keďže mnohí 
poľnohospodári EÚ naďalej nemajú úžitok z členstva v organizáciách výrobcov, v 
dôsledku čoho je ich postavenie v rámci potravinového dodávateľského reťazca vysoko 
zraniteľné a znižuje sa ich vyjednávacia sila; keďže je preto potrebné posilniť 
organizácie výrobcov, a to aj prostredníctvom konsolidácie, a združení organizácií 
výrobcov a;

I. keďže konkurencieschopnosť poľnohospodárov EÚ vo veľkej miere závisí od riadneho 
a spravodlivého fungovania vnútorného trhu, ako aj od jasného výkladu a presadzovania 
pravidiel štátnej pomoci a pravidiel politiky hospodárskej súťaže v prípade všetkých 
prevádzkovateľov v rámci agropotravinového reťazca a najmä u organizácií výrobcov, 
združení organizácií výrobcov a ďalších foriem spolupráce medzi výrobcami v 
poľnohospodárskom odvetví;

J. keďže nekalé praktiky a čoraz väčší konsolidačný trend vo vstupných a 
maloobchodných odvetviach poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského 
reťazca narúšajú hospodársku súťaž a inovácie a priamo a nepriamo ovplyvňujú 
výrobcov aj spotrebiteľov;

K. keďže digitálne technológie môžu európskym poľnohospodárom pomôcť pri 
poskytovaní bezpečných, udržateľných a kvalitných potravín a pri znižovaní vplyvu 
poľnohospodárstva na životné prostredie, zlepšovaní pracovných podmienok 
poľnohospodárov a zvyšovaní atraktívnosti vidieka, najmä pre mladšie generácie; 
keďže súkromný sektor je menej motivovaný investovať do poskytovania 
širokopásmového pripojenia v týchto oblastiach;

1. vyzýva Komisiu, aby osobitne zohľadnila skutočnosť, že ciele SPP sa musia 
uprednostňovať pred cieľmi politiky hospodárskej súťaže, ako uvádza Súdny dvor, 
uplatňovaním jasnejších, pružnejších a predvídateľnejších pravidiel hospodárskej 
súťaže na výrobcov a organizácie výrobcov; 

2. zdôrazňuje, že vzhľadom na špecifický charakter poľnohospodárstva a jeho dlhé 
výrobné cykly ho nemožno porovnávať so žiadnou inou činnosťou, pokiaľ ide o 
pružnosť ponuky, a preto sa logika trhu nemôže uplatňovať na poľnohospodárske 
odvetvie rovnakým spôsobom ako na iné odvetvia;

3. víta štúdiu z roku 2018 o organizáciách výrobcov a ich činnostiach v odvetviach 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho mäsa a plodín vypracovanú v mene Komisie, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom dodávateľskom reťazci a pozitívnom prispievaní k 
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cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky stanovených v článku 39 ZFEÚ; berie na 
vedomie zistenia štúdie, že existuje päťkrát viac neuznaných organizácií výrobcov alebo 
združení organizácií výrobcov, ako tých, ktoré sú oficiálne uznané, a že zakladaniu 
týchto organizácií a združení bráni nedostatočná podpora zo strany vlád; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že organizácie výrobcov sa nevyvíjajú rovnako vo všetkých 
členských štátoch, a žiada, aby sa odstránili zostávajúce prekážky v procese uznávania a 
aby sa zaručila právna istota; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
informovanosť o výhodách organizácií výrobcov uznaných na základe nariadenia (EÚ) 
č. 1308/20133 o vytvorení spoločnej organizácie trhov s poľnohospodárskymi 
výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), a nabáda na vytvorenie 
väčšieho množstva organizácií výrobcov ako spôsobu, ktorým by poľnohospodári mohli 
okrem iných úloh posilniť svoju pozíciu a účinne rokovať o cenách a riešiť problém 
nerovnováhy moci v potravinovom dodávateľskom reťazci;

4. v súvislosti so súčasnou reformou SPP považuje za dôležité  objasniť ustanovenia 
nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov týkajúce sa organizácií výrobcov, 
združení organizácií výrobcov a odvetvových organizácií, najmä pokiaľ ide o politiku 
hospodárskej súťaže, v súlade s pokrokom dosiahnutým v súhrnnom nariadení; a v 
súlade s rozsudkom Súdneho dvora vo veci Endives, čím sa zabezpečí väčšia právna 
istota a zlepší postavenie poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci;

5. vyzýva  Komisiu, aby zhodnotila uplatňovanie článku 209 nariadenia o jednotnej 
spoločnej organizácii trhov a objasnila rozsah jeho pôsobnosti, najmä pokiaľ ide o 
výnimky z pravidiel hospodárskej súťaže v prípade určitých dohôd a postupov 
poľnohospodárov v združeniach, s cieľom zabezpečiť dotknutým stranám väčšiu 
jasnosť a právnu istotu pri uplatňovaní tohto článku a poskytnúť Komisii väčšiu 
pružnosť pri jeho uplatňovaní;

6. víta štúdiu vypracovanú pre Komisiu, ktorá sa týka najlepších spôsobov zriaďovania 
organizácií výrobcov, vykonávania ich činností a ich podpory a v ktorej sa uznáva, že 
organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov prispievajú k hospodárskemu, 
technickému a sociálnemu rozvoju svojich členov, čo má potenciálne nepriame 
priaznivé účinky na poľnohospodárov, ktorí nie sú členmi OV a vedie k pozitívnym 
externalitám v prípade iných prevádzkovateľov v potravinovom dodávateľskom reťazci; 
zdôrazňuje potrebu zabezpečiť právnu istotu pre organizácie výrobcov, najmä pokiaľ 
ide o kritériá a činnosti uznávania;

7. uznáva úlohu medziodvetvových organizácií v reťazci, ktoré slúžia ako platforma pre 
dialóg, výskum a vývoj, najlepšie postupy a transparentnosť trhu;

8. žiada, aby sa posilnila úloha medziodvetvových organizácií v snahe podporiť 
vyváženejšie vzťahy v potravinovom reťazci, a podporuje rozšírenie doložky o 
rozdelení hodnôt tak, aby sa vzťahovala na všetkých prevádzkovateľov a nielen na 
prvého nákupcu, v súlade s návrhom správy Výboru Európskeho parlamentu pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o novej spoločnej organizácii trhu s 
poľnohospodárskymi výrobkami v rámci budúcej reformy SPP;

9. požaduje, aby sa podľa článku 209 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov 

3 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
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výslovne ustanovila automatická výnimka z článku 101 ZFEÚ, na ktorú sa bude 
vzťahovať zásada nevyhnutnosti a proporcionality, čo umožní medziodvetvovým 
organizáciám v poľnohospodárstve plniť úlohy, ktoré im boli pridelené podľa 
nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov so zámerom podporovať ciele 
článku 39 ZFEÚ;

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rýchlu aktiváciu ustanovení článku 222 nariadenia o 
jednotnej spoločnej organizácii trhov s cieľom riešiť závažne narušenia trhu;

11. víta úspech opatrení na riadenie dodávok zavedených pre kvalitný syr a šunku na 
žiadosť organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií a skupín 
prevádzkovateľov; vyzýva na rozšírenie rozsahu pôsobnosti ustanovení nariadenia o 
jednotnej spoločnej organizácii trhov, ktorými sa povoľuje zavedenie pravidiel kontroly 
dodávok, tak, aby sa vzťahovali na všetky výrobky s chráneným označením pôvodu 
(CHOP) alebo chráneným zemepisným označením (CHZO), s cieľom dosiahnuť lepšiu 
rovnováhu medzi ponukou a dopytom;

12. žiada Komisiu, aby so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami viedla dialóg o 
fungovaní poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca a aby 
prispôsobila politiku hospodárskej súťaže EÚ podľa najnovšieho vývoja v obchodnom 
prostredí;

13. víta prijatie smernice (EÚ) 2019/633 z 17. apríla 2019 o nekalých obchodných 
praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci4, ktorá predstavuje dôležitý prvý krok pri zabezpečovaní 
spravodlivosti medzi prevádzkovateľmi a pri riešení nerovnováhy vyjednávacej sily v 
rámci potravinového dodávateľského reťazca; nalieha na členské štáty, aby túto 
smernicu bezodkladne transponovali, vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala 
pokrok v jej transpozícii a podporovala výmenu najlepších postupov medzi členskými 
štátmi; nabáda členské štáty, aby označovali ďalšie nekalé praktiky za zakázané a 
stanovili vyššie normy;

14. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že rozsah pôsobnosti smernice o nekalých 
praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci sa nevzťahuje na všetkých 
dodávateľov, keďže vylučuje tie subjekty, ktoré nie sú MSP, a rovnako vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že predaj so stratou nie je na zozname praktík, ktoré sú na úrovni 
EÚ zakázané;

15. vyjadruje znepokojenie nad neudržateľným tlakom na pokles poľnohospodárskych cien 
v dôsledku nadmernej sily spracovateľov alebo kupujúcich na nižších úrovniach 
poľnohospodárskych dodávateľských reťazcov; nabáda Komisiu, aby preskúmala svoj 
prístup k posudzovaniu zneužitia dominantného postavenia na trhu s cieľom zahrnúť 
prípady, v ktorých sa vyvíja neudržateľný tlak na pokles poľnohospodárskych cien bez 
ohľadu na to, či vedú k vyšším spotrebiteľským cenám, alebo nie; domnieva sa, že je v 
širšom záujme spotrebiteľov, aby podporovali spravodlivé príjmy pre poľnohospodárov 
tým, že sa zabezpečí ich spravodlivý podiel na hodnote vytváranej v rámci 
potravinového dodávateľského reťazca, aby sa zabezpečilo hospodársky, ako aj 

4 Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019, s. 59.
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environmentálne udržateľné poľnohospodárske odvetvie;

16. opakuje, že podpora SPP je okrem iného určená na zabezpečenie udržateľnosti 
poľnohospodárskych podnikov a podporu poľnohospodárov pri výrobe kvalitných 
potravín za primerané ceny; vyjadruje znepokojenie nad čoraz väčším rozdielom medzi 
výrobnou cenou a predajnou cenou v potravinárskom odvetví; Vyzýva Komisiu, aby 
určila a zaviedla účinné trhové opatrenia, ktorými sa tieto rozdiely znížia a vytvorí sa 
vyvážená a udržateľná korelácia medzi nimi;

17. uznáva prípadnú úlohu, ktorú môžu nákupné združenia zohrávať pri vytváraní 
hospodárskej efektívnosti v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom 
reťazci; zdôrazňuje však, že súčasný nedostatok informácií neumožňuje hodnotenie 
hospodárskych účinkov takýchto nákupných združení na fungovanie dodávateľského 
reťazca, najmä pokiaľ ide o možné strategické zosúladenie, čo môže viesť k 
obmedzenej hospodárskej súťaži a nižším maržiam na investície a inovácie; žiada 
Komisiu, aby pokračovala vo svojej hĺbkovej analýze rozsahu a vplyvu nákupných 
aliancií na hospodárske fungovanie poľnohospodárskeho a potravinového 
dodávateľského reťazca, a pritom zohľadnila najmä vplyv na malých výrobcov a 
dodávateľov a MSP;

18. víta uverejnenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 
2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online 
sprostredkovateľských služieb5; berie na vedomie, že Komisia začala formálne 
antitrustové vyšetrovanie s cieľom posúdiť využívanie citlivých údajov od nezávislých 
maloobchodníkov spoločnosťou Amazon a možné zneužívanie jej dvojitej úlohy ako 
predajcu a trhu, a vyjadruje znepokojenie nad možnými paralelami na európskych 
platformách supermarketov; zdôrazňuje, že možné rozdielne alebo diskriminačné 
zaobchádzanie medzi vlastnými značkami a inými retailovými tovarmi môže narušiť 
hospodársku súťaž na trhu a obmedziť inovácie a výber výrobkov pre spotrebiteľov; 
zdôrazňuje, že Komisia a orgány na ochranu hospodárskej súťaže zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri zabezpečovaní toho, aby takéto situácie nevznikali;

19. víta uverejnenie správy Komisie o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v odvetví 
poľnohospodárstva; konštatuje, že značná časť porušení práva hospodárskej súťaže v 
odvetví poľnohospodárstva pochádza od spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov, 
pričom väčšina sťažností pochádza od poľnohospodárov; žiada, aby Komisia 
vykonávala účinný dohľad nad spoločnosťami pôsobiacimi na trhu spracovania 
potravín;

20. pripomína, že došlo k významnej horizontálnej a vertikálnej reštrukturalizácii, ktorá 
viedla k ďalšej konsolidácii v už koncentrovaných odvetviach osív, agrochemikálií, 
hnojív, genetiky zvierat a poľnohospodárskych strojov, ako aj v rámci spracovania a 
maloobchodu; vyzýva Komisiu, aby pri posudzovaní fúzií v týchto odvetviach zvážila 
vplyv nielen na spotrebiteľské ceny; zdôrazňuje, že záujmy poľnohospodárov, občanov 
a životného prostredia EÚ musia byť chránené vtedy, keď sa na úrovni 
poľnohospodárskych podnikov komplexne a celostne posúdi vplyv fúzií a nadobudnutí 
medzi dodávateľmi poľnohospodárskych vstupov vrátane výrobcov prípravkov na 

5 Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 57
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ochranu rastlín;

21. považuje za nevyhnutné, aby Komisia pokračovala v podrobnom monitorovaní trhu EÚ 
s pesticídmi, osivami a znakmi a aby tiež monitorovala vplyv digitalizácie na odvetvie 
poľnohospodárstva;

22. domnieva sa, že pri dohadovaní cien v zmluvách medzi výrobcami a 
maloobchodníkmi/spracovateľmi sa musia v plnej miere zohľadňovať výrobné náklady, 
pričom ceny by mali taktiež zabezpečiť spravodlivú odmenu poľnohospodárom; 
zdôrazňuje potrebu väčšej transparentnosti trhu s cieľom prispieť k spravodlivejšiemu 
prenosu cien v rámci dodávateľského reťazca; vyzýva Komisiu, aby zlepšila údaje 
strediska pre monitorovanie trhu týkajúce sa objemov, cien a marží, najmä v 
ekologickom odvetví; vyzýva Komisiu, aby vypracovala ukazovatele pre výrobné 
náklady a marže, ktoré potom môžu slúžiť ako referenčné hodnoty v zmluvách, ktoré 
lepšie zohľadňujú náklady na výrobu a odmeny; žiada, aby Komisia zabezpečila jasné 
usmernenia pre rozdelenie hodnôt v rámci dodávateľského reťazca s cieľom umožniť 
prenos cien na úrovne, ktoré sú spravodlivé pre spotrebiteľov a výrobcov;

23. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zriadila stálu informačnú platformu na úrovni EÚ pre 
nástroje riadenia rizík s cieľom pomôcť poľnohospodárom vyrovnať sa s neistotou, 
pokiaľ ide o klímu, volatilitu trhu a iné riziká, v rámci ktorej si zainteresované strany 
budú môcť vymieňať najlepšie postupy, ako to oznámila vo svojom oznámení o 
budúcnosti potravín a poľnohospodárstva z novembra 2017;

24. poukazuje na to, že veľké rozdiely v priamych platbách bránia poľnohospodárom 
prichádzať s udržateľnými iniciatívami v oblasti klímy a životného prostredia a narúšajú 
hospodársku súťaž v EÚ; pripomína záväzok Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 v 
súvislosti s harmonizáciou platieb v celej EÚ;

25. upozorňuje na rastúci počet poľnohospodárov, ktorí protestujú, a konštatuje, že jednou z 
ich obáv je kumulatívny vplyv dohôd o voľnom obchode na agropotravinársky sektor 
EÚ; kladie si otázku, či dohody o voľnom obchode nespôsobujú to, že agropotravinárski 
výrobcovia z EÚ sa ocitajú v konkurenčnej nevýhode vzhľadom na rozdiely vo 
výrobných normách v tretích krajinách, a tým aj na rozdiely v cenách; preto vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr predložila svoju najnovšiu správu o kumulatívnom vplyve 
prebiehajúcich a budúcich obchodných dohôd, a vyzýva na uplatňovanie zásad 
reciprocity a súladu v prípade poľnohospodárskych výrobkov a na ochranu zraniteľných 
sektorov v budúcich a prebiehajúcich obchodných rokovaniach, pričom sa má 
zabezpečiť, aby sa vykonali všetky potrebné inšpekcie;

26. domnieva sa, že je potrebné zaoberať sa dopytom verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, aby sa pri stanovovaní cien potravín lepšie zohľadňovala 
hodnota verejného statku,  pričom by sa malo prihliadať aj na otázky v oblasti životného 
prostredia a dobrých životných podmienok zvierat; vyzýva Komisiu, aby objasnila 
výrobcom a vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže podmienky, za 
ktorých sa dohody medzi subjektmi v rovnakom sektore zamerané na zlepšenie 
udržateľnosti potravinového dodávateľského reťazca môžu uzatvárať bez porušenia 
práva hospodárskej súťaže, čím sa uzná prínos dohôd o udržateľnosti smerom k 
zlepšeniu výroby poľnohospodárskych výrobkov, ktorý je prínosom pre spotrebiteľov a 
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spoločnosť ako celok, a to najmä v rámci súčasného preskúmania horizontálnych 
nariadení o skupinových výnimkách a súvisiacich usmernení; domnieva sa, že jasné 
usmernenia majú osobitný význam pre odvetvie poľnohospodárstva vzhľadom na 
environmentálne výzvy, ktorým musí čeliť, a požiadavky udržateľnosti, ktoré musí 
spĺňať;

27. konštatuje, že európsky ekologický dohovor musí zabezpečiť politickú súdržnosť medzi 
poľnohospodárstvom, opatreniami v oblasti klímy, životným prostredím a obchodnou 
politikou;

28. zdôrazňuje, že stratégia „z farmy na vidličku“ a právo EÚ v oblasti hospodárskej súťaže 
musia uznať dôležitý prínos prvovýrobcov pri dodávaní kvalitných potravín a 
poskytovaní verejných statkov pre spoločnosť, za čo nie sú v súčasnosti dostatočne 
odmeňovaní, a musia sa zamerať na dosiahnutie udržateľnosti v celom potravinovom 
dodávateľskom reťazci; konštatuje, že stratégia „z farmy na vidličku“ by si vyžadovala 
jednotný prístup zahŕňajúci všetky politiky EÚ, zabezpečenie spravodlivej hospodárskej 
súťaže a zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky podniky a mala by 
zohľadňovať vplyv zmeny klímy na fungovanie a udržateľnosť potravinového 
dodávateľského reťazca a na potravinovú bezpečnosť;

29. víta prebiehajúcu kontrolu vhodnosti balíka modernizácie štátnej pomoci z roku 2012, 
konkrétnejšie prebiehajúcu revíziu nariadenia o skupinových výnimkách v 
poľnohospodárstve (ABER) a usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (GL), ktoré sa prestanú uplatňovať 31. 
decembra 2020;

30. domnieva sa, že verejné financovanie je nevyhnutné na zabezpečenie zavedenia 
širokopásmových sietí vo vidieckych a odľahlých oblastiach; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala subjekty verejného sektora s rozhodovacími právomocami v tom, aby 
lepšie preskúmali možností verejnej podpory na základe usmernení EÚ pre 
uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním 
širokopásmových sietí s cieľom urýchliť a uľahčiť zavádzanie širokopásmovej 
infraštruktúry a zabezpečiť, aby vidiecke oblasti nezostali opomenuté;

31. vyzýva Komisiu, aby z pravidiel štátnej pomoci vyňala daňové ustanovenia, ktoré sa 
osobitne uplatňujú na odvetvie poľnohospodárstva a ktoré členské štáty zaviedli s 
cieľom motivovať poľnohospodárov k tomu, aby zaviedli dobrovoľné preventívne 
úspory s cieľom lepšie zvládať nárast rizík súvisiacich so zmenou klímy a zdravím, ako 
aj hospodárske krízy;

32. víta dokončenie revízie nariadenia o pomoci de minimis v odvetví poľnohospodárstva; 
poukazuje na to, že zvýšenie maximálnej výšky pomoci na jeden podnik a 
vnútroštátneho stropu v kombinácii s uplatňovaním odvetvového stropu pomôže 
poľnohospodárskym podnikom vyrovnať sa s klimatickými problémami a zároveň 
zabráni akýmkoľvek narušeniam trhu;

33. víta návrh nariadenia o programe pre jednotný trh, konkrétnejšie opatrenia týkajúce sa 
potravinového reťazca podporované v rámci tohto programu, ako sú veterinárne a 
fytosanitárne opatrenia zamerané na riešenie krízových situácií v oblasti zdravia zvierat 
a rastlín; naliehavo vyzýva Radu a Parlament, aby urýchlene uzatvorili rokovania a 
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prijali nariadenie;

34. zdôrazňuje význam včasných záverov týkajúcich sa oboch návrhov prechodných 
predpisov, ktoré predložila Komisia, s cieľom zabrániť oneskoreniam a komplikáciám, 
ktoré by mohli viesť k nestabilite trhov;

35. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa v rámci GR AGRI zachovali všetky právomoci 
týkajúce sa uplatňovania článkov 209 a 210 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii 
trhov a štátnej pomoci použitej na podporu rozvoja odvetví poľnohospodárstva a 
lesného hospodárstva a vidieckych oblastí, čím by sa zabezpečili odborné znalosti 
potrebné na riešenie a koordináciu otázok v tejto oblasti, čo je potrebné vzhľadom na 
osobitný charakter týchto odvetví a je plne v súlade s cieľmi a podporou poskytovanou 
v rámci SPP.
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