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6.3.2013 B7-0081/156 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  156 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos Triantaphyllides,Marisa 
Matias,Jacky Hénin 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 51 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(51) Programy rozvoja vidieka by mali 
poskytovať inovačné opatrenia 
propagujúce poľnohospodársky sektor, 
ktorý účinne využíva zdroje, je 
produktívny a produkuje málo emisií, s 
podporou EIP pre produktivitu a 
udržateľnosť poľnohospodárstva. Cieľom 
EIP by mala byť podpora rýchlejšieho a 
širšieho uplatnenia inovačných riešení v 
praxi. EIP by malo vytvoriť pridanú 
hodnotu posilnením prijatia a efektívnosti 
nástrojov týkajúcich sa inovácií a 
posilnením súčinnosti medzi nimi. EIP by 
malo zaplniť medzery lepším prepojením 
výskumu s praktickým 
poľnohospodárstvom. 

(51) Programy rozvoja vidieka by mali 
poskytovať inovačné opatrenia 
propagujúce poľnohospodársky sektor, 
ktorý účinne využíva zdroje, je 
agroekologický a produkuje málo emisií, s 
podporou EIP pre produktivitu 
a udržateľný rozvoj poľnohospodárstva, 
vrátane sociálnych inovácií a pokroku. 
Cieľom EIP by mala byť podpora 
rýchlejšieho, rovnocenného, prístupného a 
širšieho uplatnenia inovačných riešení v 
praxi. EIP by malo vytvoriť pridanú 
hodnotu posilnením prijatia, rovnocennej 
prístupnosti a efektívnosti nástrojov 
týkajúcich sa inovácií (vrátane 
agroekologických a sociálnych inovácií) a 
posilnením súčinnosti medzi nimi. EIP by 
malo zaplniť medzery lepším prepojením 
výskumu s praktickým 
poľnohospodárstvom s cieľom uspokojiť 
dopyt občanov po bezpečných, zdravých 
a výživovo hodnotných potravinách, ako 
aj širšie aspekty rozvoja vidieka, ako sú 
bývanie, infraštruktúra a služby na 
vidieku. Malo by sa zameriavať na 
agroekologické poľnohospodárske 
postupy s nízkym množstvom vstupov, 
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výskum a inovácie motivované 
poľnohospodármi a sociálnu inováciu 
v oblasti rozvoja vidieka. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/157 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  157 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos Triantaphyllides,Marisa 
Matias,Jacky Hénin 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 2 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Vymedzenie pojmov  Vymedzenie pojmov  

1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 
tieto vymedzenia pojmov:  

1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 
tieto vymedzenia pojmov:  

(a) „programovanie“: proces organizácie, 
prijímania rozhodnutí a prideľovania 
finančných zdrojov vo viacerých fázach, 
určený na viacročné vykonávanie jednotnej 
akcie Únie a členských štátov s cieľom 
splniť priority Únie pre rozvoj vidieka;  

(a) „programovanie“: proces organizácie, 
prijímania rozhodnutí a prideľovania 
finančných zdrojov vo viacerých fázach, 
určený na viacročné vykonávanie jednotnej 
akcie Únie a členských štátov s cieľom 
splniť priority Únie pre rozvoj vidieka;  

(b) „región“: územná jednotka, ktorá 
zodpovedá úrovni 1 alebo 2 nomenklatúry 
územných jednotiek na štatistické účely 
(úroveň NUTS 1 a 2) v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  
1059/2003;  

(b) „región“: územná jednotka, ktorá 
zodpovedá úrovni 1 alebo 2 nomenklatúry 
územných jednotiek na štatistické účely 
(úroveň NUTS 1 a 2) v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  
1059/2003;  

(c) „opatrenie“: súbor operácií, ktorými sa 
prispieva k jednej alebo viacerým prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka;  

(c) „opatrenie“: súbor operácií, ktorými sa 
prispieva k jednej alebo viacerým prioritám 
Únie pre rozvoj vidieka;  

(d) „operácia“: projekt, skupina projektov, 
zmluva, dohovor alebo iná akcia, ktorý/-á 
bol/-a vybraný/á podľa kritérií príslušného 
programu rozvoja vidieka a vykonávaný/-á 
jedným alebo viacerými príjemcami, 
ktorými sa umožňuje splnenie jednej alebo 

(d) „operácia“: projekt, skupina projektov, 
zmluva, dohovor alebo iná akcia, ktorý/-á 
bol/-a vybraný/á podľa kritérií príslušného 
programu rozvoja vidieka a vykonávaný/-á 
jedným alebo viacerými príjemcami, 
ktorými sa umožňuje splnenie jednej alebo 
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viacerých priorít Únie pre rozvoj vidieka;  viacerých priorít Únie pre rozvoj vidieka;  

(e) „príjemca“: fyzická alebo právnická 
osoba alebo iný subjekt, verejný alebo 
súkromný, ktorý zodpovedá za 
vykonávanie operácií alebo prijíma 
podporu;  

(e) „príjemca“: fyzická alebo právnická 
osoba alebo iný subjekt, verejný alebo 
súkromný, ktorý zodpovedá za 
vykonávanie operácií alebo prijíma 
podporu;  

(f) „systém monitorovania a hodnotenia“: 
všeobecný prístup vyvinutý Komisiou a 
členskými štátmi, ktorým sa vymedzuje 
obmedzený počet spoločných 
ukazovateľov súvisiacich s východiskovou 
situáciou, finančným plnením, výstupmi, 
výsledkami a vplyvmi programov;  

(f) „systém monitorovania a hodnotenia“: 
všeobecný prístup vyvinutý Komisiou a 
členskými štátmi, ktorým sa vymedzuje 
obmedzený počet spoločných 
ukazovateľov súvisiacich s východiskovou 
situáciou, finančným plnením, výstupmi, 
výsledkami a vplyvmi programov;  

(g) „stratégia miestneho rozvoja“: súdržný 
súbor operácií na splnenie miestnych 
cieľov a potrieb, ktorým sa prispieva k 
splneniu priorít Únie pre rozvoj vidieka a 
ktorý sa vykonáva v rámci partnerstva na 
vhodnej úrovni;  

(g) „stratégia miestneho rozvoja“: súdržný 
súbor operácií na splnenie miestnych 
cieľov a potrieb, ktorým sa prispieva k 
splneniu priorít Únie pre rozvoj vidieka a 
ktorý sa vykonáva v rámci partnerstva na 
vhodnej úrovni;  

(h) „miera podpory“: miera celkového 
verejného príspevku na operáciu;  

(h) „miera podpory“: miera celkového 
verejného príspevku na operáciu;  

(i) „verejné výdavky“: akékoľvek verejné 
príspevky na financovanie operácií, ktoré 
pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych 
a miestnych orgánov a Únie, a všetky 
podobné výdavky. Akýkoľvek príspevok 
na financovanie operácií, ktorý pochádza z 
rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo 
združení jedného alebo viacerých 
regionálnych alebo miestnych orgánov 
alebo verejnoprávnych subjektov v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES, sa považuje za verejný 
príspevok;  

(i) „verejné výdavky“: akékoľvek verejné 
príspevky na financovanie operácií, ktoré 
pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych 
a miestnych orgánov a Únie, a všetky 
podobné výdavky. Akýkoľvek príspevok 
na financovanie operácií, ktorý pochádza z 
rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo 
združení jedného alebo viacerých 
regionálnych alebo miestnych orgánov 
alebo verejnoprávnych subjektov v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES, sa považuje za verejný 
príspevok;  

(j) „menej rozvinuté regióny“: regióny, 
ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na 
obyvateľa predstavuje menej ako 75 % 
priemerného HDP EÚ-27;  

(j) „menej rozvinuté regióny“: regióny, 
ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na 
obyvateľa predstavuje menej ako 75 % 
priemerného HDP EÚ-27;  

(k) „mikropodniky, malé a stredné 
podniky“ (ďalej len „MSP“): 
mikropodniky, malé a stredné podniky, ako 
sa vymedzuje v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES;  

(k) „mikropodniky, malé a stredné 
podniky“ (ďalej len „MSP“): 
mikropodniky, malé a stredné podniky, ako 
sa vymedzuje v odporúčaní Komisie 
2003/361/ES;  

(l) „transakčné náklady“: náklady spojené (l) „transakčné náklady“: náklady spojené 
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so záväzkom ale nie priamo viazané na 
jeho vykonanie,  

so záväzkom ale nie priamo viazané na 
jeho vykonanie,  

(m) „využívaná poľnohospodárska plocha“ 
(ďalej len „VPP“): využívaná 
poľnohospodárska oblasť v zmysle 
rozhodnutia Komisie 2000/115/ES z 24. 
novembra 1999; 

(m) „poľnohospodárska plocha“: celá 
oblasť ornej pôdy, trvalých pasienkov 
alebo trvalých plodín vrátane 
poľnohospodársko-lesohospodárskych 
plodín; 

 (ma) „orná pôda“: pôda obrábaná na 
pestovanie plodín alebo plocha vhodná na 
produkciu plodín, ale ležiaca úhorom 
vrátane plochy vyňatej z produkcie v 
súlade s článkami 22, 23 a 24 nariadenia 
(ES) č. 1257/1999, s článkom 39 
nariadenia (ES) č. 1698/2005 a s článkom 
29 nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR] bez 
ohľadu na to, či ide alebo nejde o pôdu v 
skleníkoch, alebo pod trvalými alebo 
mobilnými krytmi; 

 (mb) „trvalé plodiny“: plodiny pestované 
mimo osevného postupu okrem trvalých 
trávnatých plôch, ktoré zaberajú pôdu 
počas piatich rokov alebo dlhšie a 
opakovane produkujú úrodu vrátane 
škôlok a mladiny s krátkodobým 
striedaním; 

 (mc) „agrolesníctvo“: výrobný systém, 
v ktorom stromy a pestované alebo 
spásané rastliny rastú spoločne na 
rovnakých pozemkoch alebo na ich 
okraji; 

(n) „hospodárske straty“: všetky dodatočné 
náklady, ktoré poľnohospodárovi vznikli v 
dôsledku ním prijatých mimoriadnych 
opatrení s cieľom znížiť dodávky na 
dotknutý trh, alebo každá výrazná strata 
produkcie,  

(n) „hospodárske straty“: všetky dodatočné 
náklady, ktoré poľnohospodárovi vznikli v 
dôsledku ním prijatých mimoriadnych 
opatrení s cieľom znížiť dodávky na 
dotknutý trh, alebo každá výrazná strata 
produkcie,  

(o) „nepriaznivá poveternostná udalosť“: 
poveternostné podmienky ako mráz, búrky 
a krupobitie, ľad, prudký dážď alebo veľké 
sucho, ktoré možno porovnať s prírodnou 
katastrofou,  

(o) „nepriaznivá poveternostná udalosť“: 
poveternostné podmienky ako mráz, búrky 
a krupobitie, ľad, prudký dážď alebo veľké 
sucho, ktoré možno porovnať s prírodnou 
katastrofou;  

(p) „choroby zvierat“: choroby uvedené v 
zozname chorôb zvierat vypracovanom 
Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat 
alebo v prílohe k rozhodnutiu Rady 

(p) „choroby zvierat“: choroby uvedené v 
zozname chorôb zvierat vypracovanom 
Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat 
alebo v prílohe k rozhodnutiu Rady 
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90/424/EHS;  90/424/EHS;  

(q) „environmentálna nehoda“: špecifické 
znečistenie, kontaminácia alebo zhoršenie 
kvality životného prostredia, ktoré súvisí 
so špecifickou udalosťou a má obmedzený 
geografický rozsah. Nezahŕňa všeobecné 
environmentálne riziká, ktoré sa neviažu na 
špecifickú udalosť, ako sú napríklad zmena 
klímy alebo znečistenie atmosféry;  

(q) „environmentálna nehoda“: špecifické 
znečistenie, kontaminácia alebo zhoršenie 
kvality životného prostredia, ktoré súvisí 
so špecifickou udalosťou a má obmedzený 
geografický rozsah. Nezahŕňa všeobecné 
environmentálne riziká, ktoré sa neviažu na 
špecifickú udalosť, ako sú napríklad zmena 
klímy alebo znečistenie atmosféry;  

(r) „prírodná katastrofa“: prirodzene sa 
vyskytujúca udalosť biotického alebo 
abiotického charakteru, ktorá vedie k 
významnému narušeniu systémov 
poľnohospodárskej výroby a lesných 
štruktúr, prípadne spôsobujúca významnú 
ekonomickú škodu v sektore 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva;  

(r) „prírodná katastrofa“: prirodzene sa 
vyskytujúca udalosť biotického alebo 
abiotického charakteru, ktorá vedie k 
významnému narušeniu systémov 
poľnohospodárskej výroby a lesných 
štruktúr, prípadne spôsobujúca významnú 
ekonomickú škodu v sektore 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva;  

(s) „katastrofická udalosť“: nepredvídaná 
udalosť biotického alebo abiotického 
charakteru spôsobená ľudským konaním, 
ktorá vedie k významnému narušeniu 
systémov poľnohospodárskej výroby a 
lesných štruktúr, v dôsledku čoho môže 
dôjsť k významným hospodárskym škodám 
v sektore poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva;  

(s) „katastrofická udalosť“: nepredvídaná 
udalosť biotického alebo abiotického 
charakteru spôsobená ľudským konaním, 
ktorá vedie k významnému narušeniu 
systémov poľnohospodárskej výroby a 
lesných štruktúr, v dôsledku čoho môže 
dôjsť k významným hospodárskym škodám 
v sektore poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva;  

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 
spotrebiteľmi,  

(t) „krátky dodávateľský reťazec“: 
dodávateľský reťazec zahŕňajúci 
obmedzený počet hospodárskych 
subjektov, ktorí sa zaviazali spolupracovať 
a rozvíjať miestne hospodárstvo, a 
charakterizovaný úzkymi geografickými a 
sociálnymi väzbami medzi výrobcami a 
spotrebiteľmi,  

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania a prvýkrát zakladá 
poľnohospodársky podnik ako najvyšší 
predstaviteľ podniku;  

(u) „mladý poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má v čase podania 
žiadosti menej ako 40 rokov, má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na výkon 
zamestnania a prvýkrát zakladá 
poľnohospodársky podnik ako najvyšší 
predstaviteľ podniku;  

 (ua) „nový poľnohospodár“: 
poľnohospodár, ktorý má primerané 
zručnosti a kompetencie potrebné na 
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výkon zamestnania a prvýkrát zakladá 
poľnohospodársky podnik ako najvyšší 
predstaviteľ podniku;  

(v) „ukončená operácia“: operácia, ktorá sa 
fyzicky ukončila, alebo v plnej miere 
vykonala a v súvislosti s ktorou 
príjemcovia uhradili všetky súvisiace 
platby a príjemcom sa vyplatil príslušný 
verejný príspevok;  

(v) „ukončená operácia“: operácia, ktorá sa 
fyzicky ukončila, alebo v plnej miere 
vykonala a v súvislosti s ktorou 
príjemcovia uhradili všetky súvisiace 
platby a príjemcom sa vyplatil príslušný 
verejný príspevok;  

(w) „tematické ciele“: tematické ciele 
vymedzené v článku 9 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
[CSF/2012].  

(w) „tematické ciele“: tematické ciele 
vymedzené v článku 9 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
[CSF/2012];  

(x) „spoločný strategický rámec“ (ďalej len 
„SSR“): spoločný strategický rámec 
uvedený v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 
[CSF/2010].  

(x) „spoločný strategický rámec“ (ďalej len 
„SSR“): spoločný strategický rámec 
uvedený v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 
[CSF/2010].  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/158 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  158 
Patrick Le Hyaric,João Ferreira,Willy Meyer,Helmut Scholz,Inês Cristina 
Zuber,Kyriacos Triantaphyllides,Cornelia Ernst,Sabine Wils,Marie-Christine 
Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

V celkovom rámci SPP podpora rozvoja 
vidieka prispieva k dosiahnutiu týchto 
cieľov:  

V celkovom rámci SPP podpora rozvoja 
vidieka prispieva k dosiahnutiu týchto 
cieľov:  

(1)  konkurencieschopnosti 
poľnohospodárstva;  

(1)  hospodárskej životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov;  

 (1a) podpory malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov, družstiev 
a rodinných poľnohospodárskych 
podnikov s cieľom zastaviť hospodársku, 
sociálnu a ľudskú dezertifikáciu vidieka. 

(2)  udržateľného riadenia prírodných 
zdrojov a opatrení v oblasti klímy; 

(2)  udržateľného riadenia prírodných 
zdrojov a opatrení prispievajúcich k 
obmedzeniu globálneho otepľovania; 

(3) vyváženého územného rozvoja 
vidieckych oblastí.  

(3) vyváženého územného rozvoja 
vidieckych oblastí.  

 (3a) vytvárania a udržiavania pracovných 
miest vo vidieckych oblastiach. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/159 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  159 
Patrick Le Hyaric,João Ferreira,Kyriacos Triantaphyllides,Willy Meyer,Marie-
Christine Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Priority Únie v rámci rozvoja vidieka  Priority Únie v rámci rozvoja vidieka  

Na dosiahnutí cieľov rozvoja vidieka, ktoré 
prispievajú k stratégii Európa 2020 pre 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, 
sa pracuje prostredníctvom týchto šiestich 
priorít Únie v rámci rozvoja vidieka, do 
ktorých sa transformujú príslušné 
tematické ciele SSR:  

Na dosiahnutí cieľov rozvoja vidieka sa 
pracuje prostredníctvom týchto šiestich 
priorít Únie v rámci rozvoja vidieka, do 
ktorých sa transformujú príslušné 
tematické ciele SSR:  

(1) podpora prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a 
vidieckych oblastiach so zameraním na 
tieto oblasti:  

(1) podpora prenosu znalostí a inovácií v 
poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a 
vidieckych oblastiach so zameraním na 
tieto oblasti:  

(a) podpora inovácií a vedomostnej 
základne vo vidieckych oblastiach,  

(a) podpora inovácií a vedomostnej 
základne vo vidieckych oblastiach,  

(b) posilnenie prepojenia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
s výskumom a inováciami,  

(b) posilnenie prepojenia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
s výskumom a inováciami,  

(c) podpora celoživotného vzdelávania a 
odborného vzdelávania v sektoroch 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva;  

(c) podpora celoživotného vzdelávania a 
odborného vzdelávania v sektoroch 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva;  

 (ca) investície a posilnenie miestnej 
infraštruktúry vo verejnej doprave, v 
oblasti vodného hospodárstva a hygieny; 
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dostupné a kvalitné základné služby 
všeobecného záujmu, najmä základná 
zdravotná starostlivosť (vrátane podpory 
zdravia a prevencie chorôb), vzdelávanie a 
starostlivosť, služby na podporu bývania a 
zamestnania; 

 (cb) zlepšenie sociálnych a pracovných 
podmienok najviac ohrozených odvetví a 
skupín, ktoré sú najviac postihnuté 
nerovnováhou v odvetví, ako sú 
zamestnanci na dobu určitú a najmä 
dočasní pracovníci; 

(2)  posilnenie konkurencieschopnosti 
všetkých druhov poľnohospodárstva a 
posilnenie životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov so 
zameraním na tieto oblasti:  

(2)  posilnenie životaschopnosti rodinných 
poľnohospodárskych podnikov a družstiev 
so zameraním na tieto oblasti:  

(a) uľahčenie reštrukturalizácie 
poľnohospodárskych podnikov s veľkými 
štrukturálnymi problémami, najmä 
poľnohospodárskych podnikov s nízkym 
stupňom účasti na trhu, 
poľnohospodárskych podnikov 
zameraných na trh v konkrétnych 
sektoroch a poľnohospodárskych 
podnikov, ktoré potrebujú 
poľnohospodársku diverzifikáciu,  

(a) uľahčenie reštrukturalizácie 
poľnohospodárskych podnikov s veľkými 
štrukturálnymi problémami, najmä 
poľnohospodárskych podnikov s nízkym 
stupňom účasti na trhu, 
poľnohospodárskych podnikov 
zameraných na trh v konkrétnych 
sektoroch a poľnohospodárskych 
podnikov, ktoré potrebujú 
poľnohospodársku diverzifikáciu,  

(b) uľahčenie generačnej výmeny v sektore 
poľnohospodárstva;  

(b) uľahčenie generačnej výmeny v sektore 
poľnohospodárstva;  

(3) podpora organizácie potravinového 
reťazca a manažmentu rizika v 
poľnohospodárstve so zameraním na tieto 
oblasti:  

(3) podpora organizácie potravinového 
reťazca a manažmentu rizika v 
poľnohospodárstve so zameraním na tieto 
oblasti:  

(a) lepšia integrácia primárnych výrobcov 
do potravinového reťazca pomocou 
systémov kvality, propagácie na miestnych 
trhoch a krátkych dodávateľských 
reťazcov, skupín výrobcov a 
medziodvetvových organizácií,  

(a) lepšia integrácia primárnych výrobcov 
do potravinového reťazca pomocou 
systémov kvality, propagácie na miestnych 
trhoch a krátkych dodávateľských 
reťazcov, skupín výrobcov a 
medziodvetvových organizácií,  

(b) podpora manažmentu rizika 
poľnohospodárskych podnikov;  

(b) podpora manažmentu rizika 
poľnohospodárskych podnikov;  

(4) obnova, zachovanie a posilnenie 
ekosystémov závislých od 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

(4) obnova, zachovanie a posilnenie 
ekosystémov závislých od 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
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so zameraním na tieto oblasti:  so zameraním na tieto oblasti:  

(a) obnova a zachovanie biologickej 
diverzity vrátane lokalít sústavy Natura 
2000 a poľnohospodárskej činnosti s 
vysokou prírodnou hodnotou a stavu 
krajinných oblastí Európy,  

(a) obnova a zachovanie biologickej 
diverzity vrátane lokalít sústavy Natura 
2000 a poľnohospodárskej činnosti s 
vysokou prírodnou hodnotou a stavu 
krajinných oblastí Európy,  

(b) zlepšenie vodného hospodárstva,  (b) zlepšenie vodného hospodárstva,  

(c) zlepšenie obhospodarovania pôdy;  (c) zlepšenie obhospodarovania pôdy;  

(5) propagácia účinného využívania 
zdrojov a podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči 
zmene klímy v sektoroch 
poľnohospodárstva, potravinárstva a 
lesného hospodárstva so zameraním na 
tieto oblasti:  

(5) propagácia účinného využívania 
zdrojov a podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči 
zmene klímy v sektoroch 
poľnohospodárstva, potravinárstva a 
lesného hospodárstva so zameraním na 
tieto oblasti:  

(a)  zvýšenie účinnosti využitia vody v 
poľnohospodárstve,  

(a)  zvýšenie racionálneho využívania 
vody v poľnohospodárstve a vyvíjania 
plodín a výrobných metód, ktoré využívajú 
menej vody a menej vstupov,  

(b)  zvýšenie účinnosti využitia energie v 
poľnohospodárstve a pri spracovaní 
potravín,  

(b)  rozvoj poľnohospodárstva a systémov 
spracovania potravín, ktoré sú menej 
závislé od fosílnych zdrojov energie,  

(c) uľahčenie dodávok a využitia 
obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších 
produktov, odpadov, zvyškov a iných 
nepotravinových surovín na účely 
biohospodárstva,  

(c) uľahčenie dodávok a využitia 
obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších 
produktov, odpadov, zvyškov a iných 
nepotravinových surovín na účely 
biohospodárstva,  

(d) zníženie emisií oxidu dusného a metánu 
z poľnohospodárstva,  

(d) zníženie emisií oxidu dusného a metánu 
z poľnohospodárstva,  

(e) podpora sekvestrácie oxidu uhličitého v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve;  

(e) podpora sekvestrácie oxidu uhličitého v 
poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve;  

(6) podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rastu vo 
vidieckych oblastiach so zameraním na 
tieto oblasti:  

(6) podpora sociálnej inklúzie, zmiernenia 
chudoby a hospodárskeho rastu vo 
vidieckych oblastiach so zameraním na 
tieto oblasti:  

(a) uľahčenie diverzifikácie, zakladania 
nových malých podnikov a vytvárania 
pracovných miest,  

(a) uľahčenie diverzifikácie, zakladania 
nových malých podnikov a vytvárania 
pracovných miest,  

(b) podpora miestneho rozvoja vo 
vidieckych oblastiach,  

(b) podpora miestneho rozvoja vo 
vidieckych oblastiach,  

(c) rozšírenie prístupnosti, využívania 
a kvality informačných a komunikačných 

(c) rozšírenie prístupnosti, využívania 
a kvality informačných a komunikačných 
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technológií (IKT) vo vidieckych 
oblastiach.  

technológií (IKT) vo vidieckych 
oblastiach.  

Všetky uvedené priority prispievajú k 
prierezovým cieľom, a to k inováciám, 
životnému prostrediu a zmierňovaniu 
zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto 
zmene.  

Všetky uvedené priority prispievajú k 
prierezovým cieľom, a to k inováciám, 
životnému prostrediu a zmierňovaniu 
zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto 
zmene.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/160 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  160 
Patrick Le Hyaric,João Ferreira,Willy Meyer,Kyriacos Triantaphyllides,Marie-
Christine Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 8 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Tematické čiastkové programy  Tematické čiastkové programy  

1.  1.  

Členské štáty môžu do svojich programov 
rozvoja vidieka začleniť tematické 
čiastkové programy prispievajúce k 
prioritám Únie pre rozvoj vidieka a 
zamerané na riešenie osobitných potrieb 
identifikovaných najmä v súvislosti s:  

Členské štáty môžu do svojich programov 
rozvoja vidieka začleniť tematické 
čiastkové programy prispievajúce k 
prioritám Únie pre rozvoj vidieka a 
zamerané na riešenie osobitných potrieb 
identifikovaných najmä v súvislosti s:  

(a) mladými poľnohospodármi,  (a) mladými poľnohospodármi,  

(b) malými poľnohospodárskymi podnikmi 
uvedenými v článku 20 ods. 2 treťom 
pododseku,  

(b) malými poľnohospodárskymi podnikmi 
uvedenými v článku 20 ods. 2 treťom 
pododseku,  

 (ba) podporou miestnych trhov, 

(c) horskými oblasťami uvedenými v 
článku 33 ods. 2,  

(c) horskými oblasťami uvedenými v 
článku 33 ods. 2,  

 (ca) bojom proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu, ktoré sú špecifické pre vidiecke 
oblasti, 

(d) krátkymi dodávateľskými reťazcami.  (d) krátkymi dodávateľskými reťazcami.  

Orientačný zoznam opatrení a druhov 
operácií osobitného významu pre každý 
tematický čiastkový program sa stanovuje 

Orientačný zoznam opatrení a druhov 
operácií osobitného významu pre každý 
tematický čiastkový program sa stanovuje 
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v prílohe III.  v prílohe III.  

2. Tematické čiastkové programy môžu 
riešiť aj osobitné potreby týkajúce sa 
reštrukturalizácie poľnohospodárskych 
sektorov s významným vplyvom na rozvoj 
konkrétnej vidieckej oblasti.  

2. Tematické čiastkové programy môžu 
riešiť aj osobitné potreby týkajúce sa 
reštrukturalizácie poľnohospodárskych 
sektorov s významným vplyvom na rozvoj 
konkrétnej vidieckej oblasti.  

3.  Miera podpory stanovená v prílohe I sa 
môže zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v 
prípade operácií podporovaných v rámci 
tematických čiastkových programov 
týkajúcich sa malých poľnohospodárskych 
podnikov a krátkych dodávateľských 
reťazcov. V prípade mladých 
poľnohospodárov a horských oblastí sa 
maximálna miera podpory môže zvýšiť v 
súlade s prílohou I. Maximálna 
kombinovaná miera podpory však nesmie 
prekročiť 90 %.  

3.  Miera podpory stanovená v prílohe I sa 
môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov v 
prípade operácií podporovaných v rámci 
tematických čiastkových programov 
týkajúcich sa malých poľnohospodárskych 
podnikov a krátkych dodávateľských 
reťazcov. V prípade mladých 
poľnohospodárov a horských oblastí sa 
maximálna miera podpory môže zvýšiť v 
súlade s prílohou I. Maximálna 
kombinovaná miera podpory však nesmie 
prekročiť 90 %.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/161 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  161 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin,Kyriacos 
Triantaphyllides 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 19 – odsek 1 – písmeno ba (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ba) podporu hospodárskej činnosti 
nepriaznivo ovplyvnenej takýmto 
poškodením, až kým nie je možné obnoviť 
jej nezávislé fungovanie. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/162 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  162 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos Triantaphyllides,Marisa 
Matias,Jacky Hénin 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 21 – odsek 1 – písmeno d 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(d) investície do vytvárania, zlepšovania 
alebo rozširovania miestnych základných 
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 
voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry, 

(d) investície do vytvárania, zlepšovania, 
udržiavania alebo rozširovania miestnych 
základných verejnoprospešných služieb 
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného 
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, 
najmä základnej zdravotnej starostlivosti 
(vrátane podpory zdravia a prevencie 
chorôb), vzdelávania a výchovy (vrátane 
zariadení, ako sú jasle a materské škôlky), 
ubytovacích služieb a služieb súvisiacich 
so zamestnanosťou, 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/163 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  163 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Kyriacos Triantaphyllides,Marie-Christine 
Vergiat,Marisa Matias,Jacky Hénin 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 37 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Článok 37 vypúšťa sa 

Manažment rizika  

1. Podpora v rámci tohto opatrenia sa 
vzťahuje na: 

 

(a) finančné príspevky vyplácané priamo 
poľnohospodárom na poistné na poistenie 
úrody, zvierat a rastlín proti 
hospodárskym stratám spôsobeným 
nepriaznivými poveternostnými 
udalosťami, chorobami zvierat alebo 
rastlín alebo zamorením škodcami, 

 

(b) finančné príspevky do podielových 
fondov na platbu finančných náhrad pre 
poľnohospodárov za hospodárske straty 
spôsobené vypuknutím choroby zvierat 
alebo rastlín alebo environmentálnou 
nehodou, 

 

(c) nástroj stabilizácie príjmov v podobe 
finančných príspevkov do podielových 
fondov, ktorý poskytuje kompenzáciu 
poľnohospodárom, ktorých postihne 
prudký pokles príjmov. 

 

2. Na účely odseku 1 písm. b) a písm. c) 
„podielový fond“ je systém akreditovaný 
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členským štátom v súlade s jeho 
vnútroštátnymi právnymi predpismi pre 
združených poľnohospodárov s cieľom 
poistiť sa, pomocou ktorého sa vyplácajú 
kompenzačné platby týmto 
poľnohospodárom postihnutým 
hospodárskymi stratami spôsobenými 
vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín 
alebo environmentálnou nehodou, alebo 
ktorých postihol prudký pokles príjmov. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
predišlo nadmernej kompenzácii 
v dôsledku kombinácie tohto opatrenia 
s inými nástrojmi podpory na úrovni 
členských štátov alebo Únie alebo so 
systémami súkromného poistenia. Priama 
podpora príjmov prijatá v rámci 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii36 (ďalej len „EGF“) sa 
takisto zohľadňuje pri odhade úrovní 
príjmov poľnohospodárov. 

 

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 90, 
pokiaľ ide o minimálne a maximálne 
trvanie komerčných úverov v rámci 
podielových fondov uvedených v článku 
39 ods. 3 písm. b) a článku 40 ods. 4. 

 

__________________  
36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […] z […] o Európskom 
fonde na prispôsobenie sa globalizácii 
(2014 – 2020), Ú. v. EÚ L […], […], s. 
[…]. 

 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/164 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  164 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Kyriacos Triantaphyllides,Marie-Christine 
Vergiat,Jacky Hénin,Marisa Matias 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 38 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Článok 38 vypúšťa sa 

Poistenie úrody, zvierat a rastlín  

1. Podpora podľa článku 37 ods. 1 písm. 
a) sa poskytuje iba na poistné zmluvy, 
ktorými sa poisťujú straty spôsobené 
nepriaznivou poveternostnou udalosťou 
alebo chorobou rastlín alebo zvierat alebo 
zamorením škodcami, alebo opatrením 
prijatým v súlade so smernicou 
2000/29/ES s cieľom odstrániť alebo 
obmedziť chorobu rastlín alebo šírenie 
škodcov, v dôsledku ktorého došlo k 
zničeniu viac ako 30 % priemernej ročnej 
produkcie poľnohospodára za 
predchádzajúce obdobie troch rokov alebo 
trojročného priemeru za predchádzajúce 
obdobie piatich rokov, okrem najvyššieho 
a najnižšieho údaju. 

 

2.  

Výskyt nepriaznivej poveternostnej 
udalosti alebo vypuknutie choroby zvierat 
alebo rastlín alebo zamorenie škodcami 
musí ako také formálne uznať príslušný 
orgán daného členského štátu. 
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Členské štáty môžu vo vhodných 
prípadoch stanoviť vopred kritériá, na 
základe ktorých sa určí, že formálne 
uznanie bolo vydané. 

 

3.  

Platby poistného kompenzujú najviac 
všetky náklady na náhradu strát 
uvedených v článku 37 ods. 1 písm. a) 
a nevyžadujú si ani nešpecifikujú druh 
ani množstvo budúcej produkcie. 

 

Členské štáty môžu obmedziť výšku 
poistného, ktoré je oprávnené na podporu, 
pomocou uplatnenia primeraných 
stropov. 

 

4. Podpora sa obmedzuje na maximálnu 
mieru stanovenú v prílohe I. 

 

Or. fr 

 
 


