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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu predkladá Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ako 

gestorskému výboru tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V oznámení Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a 

Výboru regiónov s názvom „Budúcnosť 

potravín a poľnohospodárstva“ z 29. 

novembra 2017 sa stanovujú výzvy, ciele a 

orientačné vyhliadky budúcej spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 

2020. Medzi tieto ciele patrí okrem iného 

aj potreba prehĺbiť zameranosť SPP na 

výsledky, a tak podporiť modernizáciu a 

udržateľnosť, ako aj hospodársku, sociálnu, 

environmentálnu a klimatickú udržateľnosť 

poľnohospodárskych, lesníckych a 

vidieckych oblastí a pomôcť znížiť na 

strane prijímateľov administratívnu záťaž 

súvisiacu s právnymi predpismi Únie. 

(1) V oznámení Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a 

Výboru regiónov s názvom „Budúcnosť 

potravín a poľnohospodárstva“ z 29. 

novembra 2017 sa stanovujú výzvy, ciele a 

orientačné vyhliadky budúcej spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 

2020. Medzi tieto ciele patrí okrem iného 

aj potreba prehĺbiť zameranosť SPP na 

výsledky, a tak podporiť modernizáciu a 

udržateľnosť, ako aj hospodársku, sociálnu, 

environmentálnu a klimatickú udržateľnosť 

poľnohospodárskych, lesníckych a 

vidieckych oblastí (okrem iného 

aj zvýšeným zameraním na agrolesníctvo), 

znížiť plytvanie potravinami 

a presadzovať vzdelávanie o zdravých 

stravovacích návykoch a pomôcť znížiť na 

strane prijímateľov administratívnu záťaž 

súvisiacu s právnymi predpismi Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Vzhľadom na to, že SPP musí 

zintenzívniť svoje reakcie na výzvy a 

príležitosti, ktoré sa prejavujú na úrovni 

Únie, na medzinárodnej, vnútroštátnej, 

regionálnej, miestnej úrovni, ako aj úrovni 

poľnohospodárskeho podniku, je potrebné 

(2) Vzhľadom na to, že SPP musí 

zintenzívniť svoje reakcie na výzvy a 

príležitosti, ktoré sa prejavujú na úrovni 

Únie, na medzinárodnej, vnútroštátnej, 

regionálnej, miestnej úrovni, ako aj úrovni 

poľnohospodárskeho podniku, je potrebné 
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zjednodušiť riadenie SPP a zlepšiť jej 

plnenie cieľov Únie a výrazne znížiť 

administratívnu záťaž. V rámci SPP 

založenej na výkonnosti (tzv. model 

vykonávania) by mala Únia stanoviť 

kľúčové politické parametre, ako sú ciele 

SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo 

členské štáty by mali niesť väčšiu 

zodpovednosť za to, ako plnia stanovené 

ciele a dosahujú cieľové hodnoty. 

Posilnená subsidiarita umožňuje lepšie 

zohľadňovať miestne podmienky a 

potreby, vďaka čomu sa podpora upraví 

„na mieru“ tak, aby sa dosiahol maximálny 

prínos k cieľom Únie. 

zjednodušiť riadenie SPP a zlepšiť jej 

plnenie cieľov Únie a výrazne znížiť 

administratívnu záťaž. V rámci SPP 

založenej na výkonnosti (tzv. model 

vykonávania) a zameranej primárne na 

cieľ, ktorým je poskytovanie 

udržateľného príjmu pre výrobcov, by 

mala Únia stanoviť kľúčové politické 

parametre, ako sú ciele SPP a základné 

požiadavky. Členské štáty nesú väčšiu 

zodpovednosť za to, ako plnia stanovené 

ciele a dosahujú cieľové hodnoty. 

Posilnená subsidiarita umožňuje lepšie 

zohľadňovať miestne podmienky a 

potreby, vďaka čomu sa podpora upraví 

„na mieru“ tak, aby sa dosiahol maximálny 

prínos k cieľom Únie. 

Odôvodnenie 

Hoci členské štáty môžu dostať väčšiu autonómnosť, pokiaľ ide o spôsob, ktorým rozdeľujú 

finančné prostriedky SPP, niektoré stále používajú nespravodlivý systém založený na ploche a 

nezohľadňujú potreby tých, ktorí pomoc najviac potrebujú, t. j. malých poľnohospodárov. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Pravidlá klasifikácie muštových 

odrôd členskými štátmi by sa mali upraviť 

tak, aby zahŕňali muštové odrody Noah, 

Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a 

Herbemont, ktoré boli predtým vylúčené. S 

cieľom zabezpečiť, aby mala výroba vína v 

Únii vyššiu odolnosť proti chorobám a aby 

sa v pri nej využívali odrody viniča, ktoré 

sú lepšie prispôsobené meniacim sa 

klimatickým podmienkam, by sa malo 

prijať ustanovenie, ktorého cieľom bude 

povoliť výsadbu odrôd Vitis Labrusca a 

odrôd pochádzajúcich z kríženia druhov 

Vitis vinifera, Vitis Labrusca a iných 

druhov rodu Vitis na účely výroby vína v 

Únii. 

(9) Pravidlá klasifikácie muštových 

odrôd členskými štátmi by sa mali upraviť 

tak, aby zahŕňali muštové odrody Noah, 

Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a 

Herbemont, ktoré boli predtým vylúčené. S 

cieľom zabezpečiť, aby mala výroba vína v 

Únii vyššiu odolnosť proti chorobám a aby 

sa v pri nej využívali odrody viniča, ktoré 

sú lepšie prispôsobené meniacim sa 

klimatickým podmienkam, by sa malo 

prijať ustanovenie, ktorého cieľom bude 

povoliť výsadbu odrôd Vitis Labrusca a 

odrôd pochádzajúcich z kríženia druhov 

Vitis vinifera, Vitis Labrusca a iných 

druhov rodu Vitis na účely výroby vína v 

Únii. Pre geneticky modifikované odrody 
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by sa však nemalo prijať nijaké 

ustanovenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový) 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 61 – odsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 4a. V článku 61 sa odsek 1 nahrádza 

takto:  

Režim povolení na výsadby viniča 

ustanovený v tejto kapitole sa uplatňuje od 

1. januára 2016 do 31. decembra 2030. 

Komisia ho v polovici trvania preskúma s 

cieľom zhodnotiť jeho fungovanie a podľa 

potreby vypracuje návrhy. 

 Komisia v roku 2023 preskúma režim 

povolení na výsadby viniča ustanovený v 

tejto kapitole, aby zhodnotila jeho 

fungovanie, a podľa potreby vypracuje 

návrhy na zlepšenie jeho účinnosti.   

Odôvodnenie 

Režim povolení na výsadby viniča, ktorý bol zavedený reformou v roku 2013 a nahradil 

systém pestovateľských práv, je uspokojivý. Mal by preto byť zavedený natrvalo, pričom by sa 

mala zachovať požiadavka hodnotiť jeho fungovanie, aby sa v prípade potreby umožnilo jeho 

zlepšenie. Medzi zvoleným dátumom hodnotenia a ďalším prevádzkovým obdobím je 

dostatočný časový odstup na to, aby sa výsledky hodnotenia mohli zohľadniť pri príprave 

na toto obdobie. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 28 a (nový) 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 226 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 28a.  Dopĺňa sa tento článok: 

 Článok 226a 

 Výkonnostný rámec 

 1. Komisia zavedie rámec na 

podávanie správ, monitorovanie a 

hodnotenie výkonnosti plánu krízového 
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riadenia počas jeho vykonávania. 

 2. Výkonnostný rámec obsahuje tieto 

prvky: 

 a) súbor spoločných ukazovateľov 

kontextu, výstupu, výsledkov a vplyvu, 

ktorý slúži ako základ na monitorovanie, 

hodnotenie a každoročné podávanie správ 

o výkonnosti; 

 b) cieľové hodnoty a ročné čiastkové 

ciele stanovené pre príslušné špecifické 

ciele pomocou ukazovateľov výsledku; 

 c) zber, uchovávanie a prenos 

údajov; 

 d) výročné správy o výkonnosti plánu 

krízového riadenia pre každú z dotknutých 

produkcií počas roka; 

 e) opatrenia týkajúce sa potenciálu 

na racionalizáciu celkového využitia 

EPZF; 

 3. Cieľom výkonnostného rámca je: 

 a) posúdiť SPP z hľadiska vplyvu, 

účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, 

koherentnosti a pridanej hodnoty EÚ; 

 b) informovať Európsky parlament a 

Radu o využití právomocí udelených 

Komisii v oblasti predchádzania krízam a 

krízového riadenia; 

 c) odkloniť sa od súčasnej logiky 

výdavkov z EPZF; 

 d) podporovať systém proticyklického 

riadenia poľnohospodárskych trhov a 

príjmov, v ktorom Komisia optimalizuje 

využívanie verejných prostriedkov podľa 

hospodárskych cyklov, klimatických 

udalostí a geopolitického napätia. 

Odôvodnenie 

Súhrnne sa preberajú články 91 a 113 návrhu nariadenia o strategických plánoch, v rámci 

ktorých musia členské štáty predložiť Komisii svoje rozhodnutia a zdôvodniť ich.  Komisia by 

mala vymedziť svoju stratégiu na riešenie kríz, aby sa zodpovedala Parlamentu a Rade. 

Objasnenie tejto stratégie je nevyhnutnou podmienkou toho, aby si členské štáty mohli 

stanoviť svoje priority. 
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