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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Keďže o legislatívnom rámci upravujúcom spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020 
sa ešte stále rokuje, na zabezpečenie hladkého prechodu je potrebné prijať prechodné 
opatrenia, ktoré umožnia predĺžiť uplatniteľnosť existujúcich nariadení až do zavedenia 
nového systému.  

Treba upraviť platné nariadenia, najmä do nich zahrnúť uplatniteľné sumy/stropy, ktoré musia 
byť stanovené pre nový viacročný finančný rámec 2021 – 2027.

Prvý predložený pozmeňujúci návrh má za cieľ predĺžiť obdobie podávania oznámenia 
členskými štátmi z 10 na 30 dní.

Druhý pozmeňujúci návrh umožňuje použiť prostriedky pridelené z EPFRV na obdobie 
2022 – 2027 na opatrenia, ktoré už boli viazané a s ktorými sú spojené platby po 31. decembri 
2021, ak už bola vyčerpaná celá suma finančných prostriedkov (ako v prípade článku 3 
nariadenia 1310/2013). Keďže samotný ročný rozpočet EPFRV na rok 2021 nebude 
postačovať na financovanie záväzkov z programovania na roky 2014 – 2021, na ktoré boli 
rozpočtové prostriedky z EPFRV úplne vyčerpané, Komisia by mala mať možnosť vyčleniť 
rozpočtové prostriedky na roky 2022 – 2027 na nové záväzky s cieľom zaručiť kontinuitu 
záväzkov z rokov 2014 – 2021.

V súlade s pozíciou Európskeho parlamentu k VFR je zámerom pozmeňujúcich návrhov 3 
až 6 uviesť v článku o krízovej rezerve, že počiatočný kapitál rezervy by mal dopĺňať 
rozpočet SPP a na začiatku programového obdobia by mal byť uvedený v rezerve. V záujme 
toho, aby sa tieto finančné prostriedky nestratili, by sa okrem toho malo počítať s reformou 
fungovania rezervy, ktorou sa umožní prenos neviazaných finančných prostriedkov z roku 
2021 do nasledujúcich rokov.

Pozmeňujúcim návrhom 7 sa sprísňujú povinnosti členských štátov týkajúce sa vnútornej 
konvergencie.

V pozmeňujúcich návrhoch 8 až 15 spravodajca obnovil pôvodnú výšku zdrojov 
pre poľnohospodárstvo v súlade s pozíciou EP k VFR.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť 
možnosť stanovenú v prvom pododseku, 

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť 
možnosť stanovenú v prvom pododseku, 
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Komisii toto rozhodnutie oznámia do 
desiatich dní od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Ak členské štáty v súlade 
s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 
predložili súbor regionálnych programov, 
ich oznámenie musí obsahovať aj 
informácie o tom, ktoré regionálne 
programy predlžujú, a o zodpovedajúcich 
prideleniach rozpočtových prostriedkov v 
rámci ročného rozčlenenia na rok 2021, 
ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu 
(EÚ) č. 1305/2013.

Komisii toto rozhodnutie oznámia do 30 
dní od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. Ak členské štáty v súlade s 
článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 
predložili súbor regionálnych programov, 
ich oznámenie musí obsahovať aj 
informácie o tom, ktoré regionálne 
programy predlžujú, a o zodpovedajúcich 
prideleniach rozpočtových prostriedkov v 
rámci ročného rozčlenenia na rok 2021, 
ako sa stanovuje v prílohe I k nariadeniu 
(EÚ) č. 1305/2013.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Výdavky súvisiace s právnymi 
záväzkami voči prijímateľom, ktoré 
vznikli v rámci opatrení uvedených 
v nariadení (EÚ) č. 1305/2013, môžu byť 
v období 2022 – 2027 oprávnené na 
príspevok z EPFRV v týchto prípadoch:
a) na platby, ktoré sa majú vykonať medzi 
1. januárom 2022 a 31. decembrom 2023 
alebo 31. decembrom 2024 v členských 
štátoch, ktoré sa rozhodli predĺžiť obdobie 
2014 – 2020 v súlade s článkom 1 ods. 1 
tohto nariadenia, ak sa finančné 
prostriedky pridelené na príslušné 
opatrenie daného programu prijaté podľa 
nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a prípadne 
podľa článku 1 ods. 1 tohto nariadenia už 
vyčerpali; ako aj
b) na platby, ktoré sa majú vykonať 
po 31. decembri 2023 alebo 31. decembri 
2024 v členských štátoch, ktoré sa 
rozhodli predĺžiť obdobie 2014 – 2020 
v súlade s článkom 1 ods. 1 tohto 
nariadenia.

Or. en



PA\1197682SK.docx 5/10 PE646.963v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
Článok 25 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 25 sa prvý odsek 
nahrádza takto:

Rezerva určená na poskytnutie dodatočnej 
podpory pre poľnohospodársky sektor v 
prípade významnej krízy, ktorá ovplyvňuje 
poľnohospodársku výrobu alebo 
distribúciu (ďalej len „rezerva na krízu v 
poľnohospodárskom sektore“), sa zriadi 
tak, že na začiatku každého roka sa na 
priame platby uplatní určité zníženie 
prostredníctvom mechanizmu finančnej 
disciplíny podľa článku 26.

„Na začiatku každého roka sa v rámci 
EPZF zriadi rezerva určená na 
poskytovanie dodatočnej podpory pre 
poľnohospodársky sektor na účely 
riadenia trhu alebo jeho stabilizácie, 
prípadne na rýchle riešenie krízových 
situácií, ktoré majú vplyv na 
poľnohospodársku produkciu alebo 
distribúciu (ďalej len „rezerva na krízu 
v poľnohospodárskom sektore“). “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R1306-20180101)

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Na rok 2021 je výška rezervy 400 
miliónov EUR (v cenách z roku 2011) a 
začlení sa do okruhu 3 viacročného 
finančného rámca, ako sa stanovuje v 
prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) 
[xxxx/xxxx]*[VFR].

„Na rok 2021 je výška rezervy 400 
miliónov EUR (v cenách z roku 2011) nad 
rámec rozpočtov EPZF a EPFRV a 
začlení sa do okruhu 3 viacročného 
finančného rámca, ako sa stanovuje v 
prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) 
[xxxx/xxxx]*[VFR].

___________________ _________________
* Nariadenie Rady (EÚ) [...] z [...], ktorým 
sa stanovuje viacročný finančný rámec na 
roky 2021 až 2027 (Ú. v. …)“;

* Nariadenie Rady (EÚ) [...] z [...], ktorým 
sa stanovuje viacročný finančný rámec na 
roky 2021 až 2027 (Ú. v. …)“;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
Článok 25 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a) V článku 25 sa dopĺňa tento odsek:
„Na začiatku nasledujúcich rokov bude 
výška rezervy minimálne rovnaká ako 
pôvodná suma pridelená v roku 2021 
a upraví sa ročným rozpočtovým 
postupom, alebo v priebehu roka, keď to 
bude vhodné vzhľadom na vývoj alebo 
perspektívu trhovej krízy v danom alebo 
nadchádzajúcom roku a so zreteľom 
na dostupné príjmy pridelené pre EPZF 
alebo rozpätie dostupných rozpočtových 
prostriedkov v rámci čiastkového stropu 
EPZF. V prípade, že tieto dostupné 
rozpočtové prostriedky nie sú dostatočné, 
možno uplatniť finančnú disciplínu 
s cieľom doplniť rezervu do výšky 
počiatočnej sumy uvedenej v prvom 
odseku.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
Článok 25 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) V článku 25 sa dopĺňa tento odsek:
„Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. d) 
nariadenia (EÚ, Euratom) Európskeho 
parlamentu a Rady 2018/1046* sa 
neviazané rozpočtové prostriedky z rezervy 
prenášajú bez časového obmedzenia na 
financovanie rezervy v nasledujúcich 
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rozpočtových rokoch.
___________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. 
júla 2018 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 
1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 
1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 
1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 
223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia 
č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 
193, 30.7.2018, s. 1).“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
Článok 25 – odsek 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Pokiaľ ide o kalendárny rok 2021, 
členské štáty sa môžu rozhodnúť 
uplatňovať odsek 11 na príslušný rok, a 
tak presadzovať ďalšiu vnútornú 
konvergenciu.“;

12. Pokiaľ ide o kalendárny rok 2021, 
členské štáty uplatňujú odsek 11 na 
príslušný rok, a tak presadzujú ďalšiu 
vnútornú konvergenciu.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre francúzske zámorské 
departmány: 267 580 000 EUR,

— pre francúzske zámorské 
departmány: 278 410 000 EUR,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Azory a Madeiru: 102 080 000 
EUR,

— pre Azory a Madeiru: 106 210 000 
EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Kanárske ostrovy: 257 970 000 
EUR.

— pre Kanárske ostrovy: 268 420 000 
EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre francúzske zámorské 
departmány: 25 900 000 EUR,

— pre francúzske zámorské 
departmány: 26 900 000 EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – zarážka 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Azory a Madeiru: 20 400 000 
EUR,

— pre Azory a Madeiru: 21 200 000 
EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Kanárske ostrovy: 69 900 000 
EUR.

— pre Kanárske ostrovy: 72 700 000 
EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 229/2013
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Únia financuje opatrenia stanovené 
v kapitolách III a IV až do sumy 23 000 
000 miliónov EUR.

2. Únia financuje opatrenia stanovené 
v kapitolách III a IV až do sumy 
23 930 000 EUR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 229/2013
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Suma pridelená na financovanie 
osobitného režimu zásobovania uvedeného 
v kapitole III nesmie presiahnuť 6 830 

3. Suma pridelená na financovanie 
osobitného režimu zásobovania uvedeného 
v kapitole III nepresiahne 7 110 000 
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000 miliónov EUR.“ EUR.“

Or. en


