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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor 

pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 

ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je najúspešnejšia politika EÚ 

s najvyššou mierou integrácie, ktorá slúži ako základ európskej integrácie a ktorá by aj 

naďalej mala byť spoločnou politikou s ambicióznym rozpočtom; 

B. keďže medzi ciele SPP by malo patriť zaistenie bezpečnosti potravín a potravinovej 

sebestačnosti, ako aj odolnosti a udržateľnosti poľnohospodárskych systémov a území 

EÚ; 

C. keďže SPP ako sektorová a spoločná politika by mala podporovať a posilňovať prínos 

každého poľnohospodára k splneniu environmentálnych výziev a presadzovať prechod 

na poľnohospodárstvo, ktoré spája hospodárske a environmentálne normy výkonnosti; 

D. keďže ekologizačné opatrenia sú zložité a neefektívne; 

E. keďže SPP treba prepracovať tak, aby zodpovedala skutočným požiadavkám, je 

nevyhnutné poskytnúť spoluzákonodarcom prostriedky na to, aby mohli plne vykonávať 

svoj mandát v medziach stanoveného času, a keďže zároveň panuje neistota v súvislosti 

s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ; 

F. keďže vplyv klimatických a hygienických rizík na poľnohospodársku činnosť je čoraz 

väčší a keďže je potrebné, aby SPP tento problém riešila prostredníctvom 

špecializovaných nástrojov; 

1. žiada, aby najvyššou prioritou SPP bola premena každej európskej farmy na podnik, 

ktorý spája hospodárske a environmentálne normy výkonnosti; 

2. vyzýva na zachovanie integrity prvého piliera založeného na posilnenom krížovom 

plnení podporných opatrení, ktoré sú nastavené tak, aby viedli k maximalizácii 

očakávaných výsledkov všetkých poľnohospodárov; 

3. požaduje vytvorenie prvého piliera, vymedzeného na úrovni EÚ, ktorý bude uznávať 

význam priamej pomoci a zahŕňať zmluvne dohodnutý systém poskytovania podnetov 

v podobe podielu do výšky 30 % rozpočtu piliera, v záujme prechodu na 

poľnohospodárstvo, ktoré hospodárske a environmentálne normy výkonnosti; 

4. požaduje obnovenie druhého piliera, ktorý bude menej zložitý a efektívnejší, bude sa 

zameriavať na skutočne podnetné politiky územného a sektorového rozvoja, v ktorých 

budú ústredným bodom miestnych záležitostí agroenvironmentálne iniciatívy, 

investície, odborná príprava, výskum a inovácie; 

5. domnieva sa, že ambiciózne ciele EÚ v oblasti životného prostredia a rozvoja vidieka 

možno dosiahnuť len s pomocou takéhoto doplnkového modelu; 

6. domnieva sa, že SPP musí zahŕňať ambicióznu európsku stratégiu na podporu 

ekologickej energie, ktorá bude podporovať biopalivá s vysokou úrovňou udržateľnosti 
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založené na zmiešanej produkcii rastlinných bielkovín; 

7. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že všetky dovážané poľnohospodárske výrobky budú 

spĺňať rovnaké hygienické a sociálne normy, aké musia spĺňať výrobky EÚ; žiada 

Komisiu, aby vykonávala systematické posúdenia vplyvu ustanovení týkajúcich sa 

poľnohospodárskeho sektora v každej obchodnej dohode a aby ponúkala osobitné 

stratégie s cieľom zabezpečiť, že žiaden poľnohospodársky sektor neutrpí ujmu 

v dôsledku uzavretia obchodnej dohody s treťou krajinou. 

 


