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6.3.2013 B7-0082/210 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  210 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0082/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(2) Keďže ciele tohto nariadenia nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov vzhľadom na jeho 
prepojenie s inými nástrojmi spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a obmedzené 
finančné zdroje členských štátov 
v rozšírenej Únii, možno ich lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie prostredníctvom 
viacročnej záruky financovania Úniou 
a sústredením sa na jeho priority, môže 
Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa článku 5 ods. 4 tejto 
zmluvy, uvedené nariadenie nepresahuje 
rámec, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie 
tohto cieľa. 

(2) Keďže ciele tohto nariadenia nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov vzhľadom na jeho 
prepojenie s inými nástrojmi spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a obmedzené 
finančné zdroje členských štátov 
v rozšírenej Únii, a preto ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie iba 
prostredníctvom viacročnej záruky 
ambiciózneho financovania Úniou 
a sústredením sa na jeho priority, a tiež 
vzhľadom na to, že ciele spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, t. j. zaručenie 
poľnohospodárskej výroby, zaistenie 
dôstojnej životnej úrovne 
poľnohospodárov, stabilizácia trhov 
a zabezpečenie potravín pre európskych 
občanov za rozumné ceny, je možné 
realizovať jedine zaistením primeraného 
financovania zodpovedajúceho 
prinajmenšom financovaniu z 
predchádzajúceho viacročného rámca 
v stálych cenách, môže Únia prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity 
podľa článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej 
únii. V súlade so zásadou proporcionality 
stanovenou v článku 5 ods. 4 tejto zmluvy 
uvedené nariadenie nepresahuje rámec, 
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ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie tohto 
cieľa. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/211 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  211 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0082/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(6) Z rozpočtu Únie by sa prostredníctvom 
oboch týchto fondov mali financovať 
výdavky na SPP vrátane výdavkov na 
rozvoj vidieka, či už priamo, alebo 
v kontexte spoločného hospodárenia 
s členskými štátmi. Je potrebné určiť 
opatrenia, ktoré možno financovať 
z uvedených fondov. 

(6) Z rozpočtu Únie by sa mali 
primeraným spôsobom financovať 
výdavky na SPP, aby mohla Únia plniť 
ciele týkajúce sa zachovania 
poľnohospodárskej výroby na európskej 
pôde a zabezpečenia príjmov pre roľníkov 
pri zohľadnení vývoja trhových cien 
a cien poľnohospodárskych vstupov. Z 
rozpočtu Únie sa preto musí poskytnúť 
ambiciózne financovanie vrátane 
financovania výdavkov na rozvoj vidieka 
prostredníctvom oboch týchto fondov, či 
už priamo, alebo v kontexte spoločného 
hospodárenia s členskými štátmi. Je 
potrebné určiť opatrenia, ktoré možno 
financovať z uvedených fondov. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/212 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  212 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0082/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 15 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(15) V rámci dodržiavania rozpočtovej 
disciplíny je potrebné stanoviť ročný strop 
výdavkov financovaných z EPZF so 
zreteľom na maximálne sumy stanovené 
pre tento fond v kontexte viacročného 
finančného rámca ustanoveného 
v nariadení Rady (EÚ) č. xxx/xxx z […], 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný 
rámec na roky 2014 – 2020 [VFR]. 

(15) V rámci dodržiavania rozpočtovej 
disciplíny je potrebné stanoviť ročný strop 
výdavkov financovaných z EPZF so 
zreteľom na maximálne sumy stanovené 
pre tento fond v kontexte viacročného 
finančného rámca ustanoveného 
v nariadení Rady (EÚ) č. xxx/xxx z […], 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný 
rámec na roky 2014 – 2020 [VFR]. V 
záujme dosiahnutia cieľov SPP je 
nevyhnutné, aby viacročný finančný 
rámec na obdobie 2014 – 2020 [VFR] 
zaručoval poskytnutie finančných 
prostriedkov na SPP, ktorých výška 
zodpovedá aspoň výške prostriedkov 
vyčlenených z predchádzajúceho 
viacročného rámca v stálych cenách, 
a aby zohľadňoval vývoj výrobných 
nákladov v príslušných odvetviach. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/213 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  213 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0082/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 18 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(18) Opatrenia prijaté na určenie finančnej 
účasti fondov EPZF a EPFRV, týkajúce sa 
výpočtu finančných stropov, neovplyvňujú 
právomoci rozpočtového orgánu určeného 
zmluvou. Tieto opatrenia by preto mali 
vychádzať z referenčných súm 
stanovených v súlade 
s Medziinštitucionálnou dohodou z […] 
medzi Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou o spolupráci v spolupráci 
v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom 
hospodárení a nariadením (EÚ) č. xxx/xxx 
[MFF]. 

(18) Opatrenia prijaté na určenie finančnej 
účasti fondov EPZF a EPFRV, týkajúce sa 
výpočtu finančných stropov, neovplyvňujú 
právomoci rozpočtového orgánu určeného 
zmluvou. Tieto opatrenia by preto mali 
vychádzať z referenčných súm 
stanovených v súlade 
s Medziinštitucionálnou dohodou z […] 
medzi Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu 
a riadnom finančnom hospodárení 
a nariadením (EÚ) č. xxx/xxx [VFR], 
pričom by mali zohľadňovať vývoj cien 
poľnohospodárskych vstupov, ako aj 
nákladov na prispôsobenie 
poľnohospodárskej výroby normám, ktoré 
viac berú ohľad na životné prostredie 
a dobré životné podmienky zvierat. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/214 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  214 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0082/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 68 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(68) Každé opatrenie v rámci SPP by malo 
byť predmetom monitorovania 
a hodnotenia s cieľom zlepšiť jeho kvalitu 
a preukázať jeho prínosy. V tejto súvislosti 
by Komisia mala určiť zoznam 
ukazovateľov a posúdiť vplyv SPP vo 
vzťahu k cieľom tejto politiky. Komisia by 
mala vytvoriť rámec pre spoločné 
monitorovanie a hodnotenie, čím sa okrem 
iného zabezpečí, že relevantné údaje 
vrátane informácií od členských štátov 
budú k dispozícii včas. Mala by pritom 
zohľadňovať potreby týkajúce sa údajov 
a synergie medzi prípadnými zdrojmi 
údajov. V dokumente Rozpočet stratégie 
Európa 2020 – časť II sa uvádza, že 
výdavky súvisiace s oblasťou klímy by sa 
mali v celkovom rozpočte Únie zvýšiť 
minimálne o 20 % prostredníctvom 
príspevku z rozličných politík. Komisia by 
preto mala byť schopná posúdiť vplyv 
podpory poskytovanej Úniou v rámci SPP 
vo vzťahu k cieľom v oblasti klímy. 

(68) Každé opatrenie v rámci SPP by malo 
byť predmetom monitorovania 
a hodnotenia s cieľom zlepšiť jeho kvalitu 
a preukázať jeho prínosy. V tejto súvislosti 
by Komisia mala určiť zoznam 
ukazovateľov a posúdiť vplyv SPP vo 
vzťahu k cieľom tejto politiky, ktorými sú 
zaručenie udržania kvalitnej a rozmanitej 
poľnohospodárskej výroby na európskej 
pôde, stabilizácia trhov, dôstojné 
odmeňovanie práce poľnohospodárov 
prostredníctvom zaistenia stabilných cien 
určitého objemu výroby, dodávanie 
kvalitných potravín za rozumné ceny 
a rešpektovanie potravinovej sebestačnosti 
tretích krajín. Komisia by mala vytvoriť 
rámec pre spoločné monitorovanie 
a hodnotenie, čím sa okrem iného 
zabezpečí, že relevantné údaje vrátane 
informácií od členských štátov budú 
k dispozícii včas. Mala by pritom 
zohľadňovať potreby týkajúce sa údajov 
a synergie medzi prípadnými zdrojmi 
údajov. V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov s názvom Rozpočet 
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stratégie Európa 2020 – časť II sa uvádza, 
že výdavky súvisiace s oblasťou klímy by 
sa mali v celkovom rozpočte Únie zvýšiť 
minimálne o 20 % prostredníctvom 
príspevku z rozličných politík. Komisia by 
preto mala byť schopná posúdiť vplyv 
podpory poskytovanej Úniou v rámci SPP 
vo vzťahu k cieľom v oblasti klímy. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/215 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  215 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0082/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 16 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Ročný strop pre výdavky EPZF tvoria 
maximálne sumy stanovené podľa 
nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [VFR]. 

1. Ročný strop pre výdavky EPZF tvoria 
maximálne sumy stanovené podľa 
nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [VFR]. V 
tomto nariadení sa musia zohľadniť 
početné výzvy, ktorým v tomto období čelí 
SPP: zachovanie diverzifikovanej 
poľnohospodárskej činnosti na 
európskom území, obnovenie profesie, 
kolísanie trhových cien, vývoj cien 
poľnohospodárskych vstupov, náklady 
súvisiace s normami ohľaduplnejšími voči 
životnému prostrediu a dobrým životným 
podmienkam zvierat, nevyhnutné 
prispôsobovanie sa zmenám klímy. Preto 
musí byť viacročný finančný rámec 
ambiciózny a musí zabezpečiť 
financovanie SPP, ktoré prinajmenšom 
zodpovedá financovaniu 
z predchádzajúceho viacročného rámca 
v stálych cenách. 

Or. fr 

 
 


