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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a Rolandas Paksas 

Nerovnováha v potravinovom dodávateľskom reťazci 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. naliehavo žiada, aby sa 
poľnohospodárskym podnikom za ich 
produkciu zaručili spravodlivé a 
rentabilné ceny a aby sa posilnila 
viacúrovňová záchranná sieť vrátane 
ochranného mechanizmu pre prípad krízy 
s cieľom obmedziť výkyvy výstupných 
cien spôsobené finančnými špekuláciami 
s poľnohospodárskymi komoditami;  

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a Rolandas Paksas 

Nerovnováha v potravinovom dodávateľskom reťazci 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 4a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 4a. dôrazne kritizuje návrh Európskej 
komisie na reformu SPP a jej ciele v 
oblasti deregulácie; zastáva názor, že 
takéto kroky ešte prehĺbia súčasnú veľkú 
nerovnováhu v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; zasadzuje sa za 
poľnohospodársku politiku, ktorá sa riadi 
týmito zásadami: 

– právo na potravinovú bezpečnosť a 
potravinovú sebestačnosť vzhľadom na 
potreby jednotlivých krajín a ich 
špecifiká;  

– existencia nástrojov regulácie trhu na 
boj proti nestabilite výrobných odvetví 
zapríčinenej výkyvmi vo výrobe a v 
spotrebe a na zabezpečenie spravodlivých 
cien pre výrobcov;  

– spravodlivé prerozdelenie dotácií medzi 
poľnohospodárov, iných dodávateľov a 
členské štáty, ako aj systém podpory 
produkcie, ktorý by bol riadne upravený 
na národnej, regionálnej a odvetvovej 
úrovni;  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a Rolandas Paksas 

Nerovnováha v potravinovom dodávateľskom reťazci 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 6a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 6a. žiada Komisiu, aby zachovala systém 
výrobných kvót okrem iného v sektore 
mlieka a cukru; systémy kvót by sa mali 
prispôsobiť potrebám jednotlivých krajín 
a príslušnému stupňu vývoja ich 
výrobných systémov, čo umožní 
diferencovaný vývin členských štátov s 
vyššími deficitmi; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a Rolandas Paksas 

Nerovnováha v potravinovom dodávateľskom reťazci 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 16a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 16a. zasadzuje sa za okamžité prijatie 
opatrení s cieľom zastaviť dumpingové 
aktivity medzi členskými štátmi, ako sa to 
deje napríklad v sektore mlieka; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a Rolandas Paksas 

Nerovnováha v potravinovom dodávateľskom reťazci 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 7a. zasadzuje sa za zriadenie účinných 
regulačných mechanizmov v 
potravinovom dodávateľskom reťazci, 
ktorých cieľom by bola ochrana výrobcov, 
zavedenie jasných zmluvných vzťahov, 
najmä pokiaľ ide o malé a stredné 
podniky, ako aj zabezpečenie pracovných 
miest v poľnohospodárstve a zníženie 
dovozu na vnútroštátnej úrovni i na 
úrovni Spoločenstva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL a Rolandas Paksas 

Nerovnováha v potravinovom dodávateľskom reťazci 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 11a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  11a. obhajuje zavedenie maximálnych 
obchodných ziskových marží, najmä v 
prípade veľkých supermarketov a 
maloobchodných spoločností, pričom by 
sa za referenčnú hodnotu mala považovať 
cena vyplácaná výrobcom, aby sa tak 
podporilo spravodlivé rozloženie pridanej 
hodnoty v rámci potravinového 
dodávateľského reťazca;  

Or. en 

 

 


