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6.3.2013 B7-0081/168 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  168 
Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 
Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 
Gustafsson 
 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B7-0081/2013 
vo forme 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 1a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (1a) V súlade s článkom 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
v SPP by sa mali zohľadňovať ciele 
rozvojovej spolupráce vrátane cieľov, 
ktoré boli schválené v rámci OSN a iných 
medzinárodných organizácií. Opatrenia 
prijaté v rámci tohto nariadenia by nemali 
ohroziť kapacitu potravinovej produkcie 
a dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
rozvojových krajín, najmä  najmenej 
rozvinutých krajinách, a mali by prispieť 
k plneniu záväzkov Únie v 
oblasti zmierňovania zmeny klímy. 

Or. en 

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 1 zo stanoviska výboru DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0081/169 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  169 
Alyn Smith 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B7-0081/2013 
vo forme 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 24 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. „Agro-lesnícke systémy“ sú systémy 

využívania pôdy, v rámci ktorých sa na tej 

istej pôde spája pestovanie stromov 

a extenzívne poľnohospodárstvo. 
Maximálny počet vysadených stromov na 

hektár určia členské štáty so zreteľom na 

miestne pôdnoklimatické podmienky, lesné 

druhy a potrebu zabezpečiť 

poľnohospodárske využívanie pôdy. 

2. „Agrolesnícke systémy“ sú systémy 

využívania pôdy, v rámci ktorých sa na tej 

istej pôde spája pestovanie stromov a 

poľnohospodárstvo. Maximálny počet 

vysadených stromov na hektár určia 

členské štáty so zreteľom na miestne 

pôdnoklimatické podmienky, lesné druhy a 

potrebu zabezpečiť poľnohospodárske 

využívanie pôdy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Agro-lesnícke systémy by sa nemali obmedzovať na extenzívne poľnohospodárstvo. 



 

AM\929594SK.doc  PE503.602v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

6.3.2013 B7-0081/170 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  170 
Alyn Smith 
v mene skupiny Verts/ALE 

James Nicholson 
v mene skupiny ECR 

Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 
 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B7-0081/2013 
vo forme 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 21 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(21) Vytváranie a vývoj novej 

hospodárskej činnosti v podobe nových 

poľnohospodárskych podnikov, nových 

podnikov alebo investícií do 

nepoľnohospodárskych činností je 

nevyhnutný pre rozvoj a 

konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 

Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 

podnikov a obchodu by malo mladým 

poľnohospodárom uľahčiť začatie 

podnikateľskej činnosti a štrukturálne 

prispôsobenie ich poľnohospodárskych 

podnikov po začatí podnikateľskej 

činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 

na nepoľnohospodárske činnosti a 

zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 

MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 

povzbudzovať aj vývoj malých 

poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 

potenciálne ekonomicky životaschopné. S 

cieľom zabezpečiť životaschopnosť 

nových hospodárskych činností 

podporovaných v rámci tohto opatrenia by 

(21) Vytváranie a vývoj novej 

hospodárskej činnosti v podobe nových 

poľnohospodárskych podnikov, nových 

podnikov alebo investícií do 

nepoľnohospodárskych činností je 

nevyhnutný pre rozvoj a 

konkurencieschopnosť vidieckych oblastí. 

Opatrenie rozvoja poľnohospodárskych 

podnikov a obchodu by malo mladým 

poľnohospodárom uľahčiť začatie 

podnikateľskej činnosti a štrukturálne 

prispôsobenie ich poľnohospodárskych 

podnikov po začatí podnikateľskej 

činnosti, diverzifikáciu poľnohospodárov 

na nepoľnohospodárske činnosti a 

zriadenie a rozvoj nepoľnohospodárskych 

MSP vo vidieckych oblastiach. Mal by sa 

povzbudzovať aj vývoj malých 

poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú 

potenciálne ekonomicky životaschopné. S 

cieľom zabezpečiť životaschopnosť 

nových hospodárskych činností 

podporovaných v rámci tohto opatrenia by 
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sa podpora mala podmieniť predložením 

podnikateľského plánu. Podpora na začatie 

podnikateľskej činnosti by sa mala 

vzťahovať iba na počiatočné obdobie 

života podniku a nemala by sa z nej stať 

prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 

členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 

splátkach, mala by sa vzťahovať na 

obdobie najviac päť rokov. Okrem toho by 
sa v záujme povzbudenia 
reštrukturalizácie sektora 
poľnohospodárstva mala 
poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú 
schémy pre malých poľnohospodárov 
zriadenej v hlave V nariadenia (EÚ) č. 
DP/2012 a ktorí sa zaviazali previesť celý 
svoj podnik a zodpovedajúce platobné 
nároky na iného poľnohospodára, ktorý 
sa uvedenej schémy nezúčastňuje, 
poskytovať podpora vo forme ročných 
platieb. 

sa podpora mala podmieniť predložením 

podnikateľského plánu. Podpora na začatie 

podnikateľskej činnosti by sa mala 

vzťahovať iba na počiatočné obdobie 

života podniku a nemala by sa z nej stať 

prevádzková pomoc. Z tohto dôvodu, ak sa 

členské štáty rozhodnú poskytnúť pomoc v 

splátkach, mala by sa vzťahovať na 

obdobie najviac päť rokov. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/171 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  171 
Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 
Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 
 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B7-0081/2013 
vo forme 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 35a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (35a) Poľnohospodárske poznatky, veda 
a technológia by mali prispievať 
k multifunkčnosti poľnohospodárstva, 
udržiavať rozmanitosť 
poľnohospodárskych a potravinových 
systémov, zachovávať biodiverzitu, 
udržiavať prírodné zdroje, zlepšovať 
živobytie na vidieku vrátane rastúcej 
diverzifikácie malých 
poľnohospodárskych podnikov 
a minimalizovať nepriaznivý vplyv 
poľnohospodárskej činnosti na ľudí 
a životné prostredie. 

Or. en 

 

 


