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6.3.2013 B7-0081/180 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  180 
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 42 – odsek 1a (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. Miestne akčné skupiny zahŕňajú aj 
existujúce skupiny LEADER, ktoré už 
využívajú podporu v rámci iniciatívy 
Leader II1 alebo Leader+2, príp. podľa 
článku 62 NARIADENIA RADY (ES) č. 
1698/2005 (EPFRV)3, za predpokladu, že 
tieto skupiny spĺňajú všetky podmienky 
stanovené v článkoch 28, 29 a 30 
nariadenia [NSU]. 

 ______________ 

 1 Oznámenie Komisie členským štátom, 
ktorým sa ustanovujú usmernenia pre 
globálne granty alebo integrované 
operačné programy, ktoré sú predmetom 
žiadostí o pomoc predkladaných 
členskými štátmi v rámci iniciatívy 
Spoločenstva pre rozvoj vidieka (Leader 
II) (Ú. v. EÚ C 180, 1.7.1994, s. 48). 

 2 Oznámenie Komisie členským štátom zo 
14. apríla 2000, ktorým sa stanovujú 
usmernenia pre iniciatívu Spoločenstva 
pre rozvoj vidieka (Leader+) (Ú. v. ES C 
139, 18.5.2000, s. 5). Oznámenie 
naposledy zmenené a doplnené 
oznámením Komisie, ktorým sa mení 
a dopĺňa oznámenie členským štátom zo 
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14. apríla 2000, ktorým sa stanovujú 
usmernenia pre iniciatívu Spoločenstva 
pre rozvoj vidieka (Leader+) (Ú. v. EÚ C 
294, 4.12.2003, s. 11). 

 3 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  181 
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 67 – odsek 4a (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 4a. Pokiaľ ide o výdavky, sumy DPH sú 
oprávnené, ak nie sú vymáhateľné podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov 
o DPH. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  182 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski and others 
 

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 o podpore rozvoja vidieka 

prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

a mandáte na tieto rokovania 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 65 – odsek 7a (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 7a. Najmenej 25 % celkového príspevku 
EPFRV do programu rozvoja vidieka je 
vyhradených na opatrenia podľa článku 
18 ods. 1 písm. d) a článkov 22, 29, 30, 31, 
32 a 35. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rozsah pôsobnosti opatrenia uvedeného v článku 65 ods. 7 predbežného kompromisného 

PDN, ktorý navrhuje spravodajca, by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal všetky opatrenia 

s priaznivým vplyvom na zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene, ako aj 

na obhospodarovanie pôdy, a to: platby na podporu investovania v záujme dosiahnutia 

uvedených cieľov, platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, 

platby na opatrenia v oblasti lesníctva, platby pre oblasti siete Natura 2000, ako aj platby 

súvisiace s vykonávaním rámcovej smernice o vode. Je to mimoriadne dôležité v súvislosti 

s výsledkami rokovaní o viacročnom finančnom rámci a s krátením v rámci druhého piliera 

SPP. 
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6.3.2013 B7-0081/183 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  183 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski a ďalší 
 

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 o podpore rozvoja vidieka 

prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

a mandáte na tieto rokovania 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 70 – odsek -1 (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1. Príjemcovia podpory vrátane 
miestnych akčných skupín môžu požiadať 
o vyplatenie zálohy do výšky 50 % verejnej 
podpory, pokiaľ program rozvoja vidieka 
takúto možnosť obsahuje. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V rámci programu rozvoja vidieka je možné vykonávať tak investičné, ako aj neinvestičné 

operácie (odborná príprava, poradenstvo, informačné a propagačné akcie, spolupráca), 

a preto nie je opodstatnené, aby sa do návrhu nariadenia zaviedla možnosť zálohových 

platieb len v prípade investičných opatrení, čo by zároveň viedlo k nerovnakému prístupu 

k príjemcom podpory z programu rozvoja vidieka. Navrhujeme, aby sa v záujme čo 

najtransparentnejšej regulácie zálohových platieb všetky ustanovenia týkajúce sa tejto otázky 

začlenili do článku 70. 

 

 


