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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:

1. víta skutočnosť, že Komisia má v úmysle zaoberať sa problémom klimatickej zmeny 
a náležite tomu prispôsobiť aj svoju poľnohospodársku politiku; zdôrazňuje, že 
intenzívny chov hospodárskych zvierat prispieva k emisiám skleníkových plynov; vyzýva 
Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy zamerané na zníženie týchto emisií podporou 
extenzívnejšieho a trvalo udržateľnejšieho poľnohospodárstva, najmä pri chove 
hospodárskych zvierat;

2. zdôrazňuje, že verejné financovanie poľnohospodárstva musí byť spojené s príslušnými 
výsledkami v oblasti životného prostredia, ochrany prírody a dobrých životných 
podmienok zvierat a podmienené dodržiavaním základných environmentálnych právnych 
predpisov v týchto oblastiach (krížové plnenie); naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
neobmedzovala platné ustanovenia týkajúce sa krížového plnenia takzvaným 
zjednodušovaním a preskúmala, či sú tieto požiadavky dostatočné na to, aby bolo možné 
riešiť vplyv súčasných poľnohospodárskych systémov na životné prostredie; vyjadruje 
presvedčenie, že systém krížového plnenia by sa mal doplniť o dodatočné ustanovenia 
o používaní vody a o emisiách skleníkových plynov;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia premeškala príležitosť obšírnejšie sa venovať 
problémom spojeným so zvýšeným dovozom potravín a krmiva, ktoré nezodpovedajú 
normám EÚ a predstavujú tak riziko oslabenia úspechov Európskej únie, pokiaľ ide 
o podmieňovanie verejnej pomoci dodržiavaním predpisov týkajúcich sa životného 
prostredia, dobrých životných podmienok zvierat a sociálnej oblasti;

4. vyjadruje presvedčenie, že oddelenie priamej pomoci od poľnohospodárskej výroby môže 
z dlhodobého hľadiska prispieť k zníženiu negatívneho environmentálneho vplyvu 
európskeho poľnohospodárstva za predpokladu, že sa bude vyznačovať výraznejšou 
podporou trvalo udržateľných postupov rozvoja vidieka;

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila ucelený súbor návrhov s cieľom oživiť výrobu 
trvalo udržateľnej bioenergie vrátane systému certifikácie trvalo udržateľných biopalív 
a minimálnych požiadaviek na výrobu týchto palív;

6. vyzýva na zvýšenú mieru modulácie a kvalifikované degresívne jednotné platby pre 
poľnohospodárov vrátane environmentálnych a sociálnych kritérií modulácie; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby na politiky v oblasti rozvoja vidieka poskytla viac finančných 
prostriedkov; vyjadruje však znepokojenie nad súčasným trendom v členských štátoch, 
ktoré orientujú programy rozvoja vidieka na investície do poľnohospodárskych 
subjektov; vyjadruje presvedčenie, že prostriedky na rozvoj vidieka by sa mali používať 
prevažne na poľnohospodársko-environmentálne programy, opatrenia typu Leader 
a ďalšie, vo väčšej miere integrované koncepcie trvalo udržateľných ekonomík vidieka;
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7. vyjadruje znepokojenie nad tým, že zrušenie povinného obmedzenia poľnohospodárskej 
výroby povedie k zmenšeniu poľnohospodárskych oblastí vhodných na zachovanie; 
vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na vytvorenie alebo zachovanie 
prírodných biotopov a extenzívnych postupov na posilnenie biodiverzity, najmä v 
najproduktívnejších poľnohospodárskych oblastiach;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila ucelený súbor návrhov s cieľom zachovať 
trvalo udržateľnú poľnohospodársku činnosť, najmä v znevýhodnených oblastiach, keďže 
tieto majú kľúčový význam z hľadiska ochrany poľnohospodárskych systémov 
vyznačujúcich sa biodiverzitou;

9. zdôrazňuje dôležitosť trvalých pastvín pre ochranu poľnohospodárskej biodiverzity a 
vyzýva Komisiu, aby odstránila nedostatky pri predchádzaní premene pastvín na plochy 
na pestovanie plodín;
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