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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh a zastáva názor, že kontrola stavu SPP by mala priniesť zníženie 
byrokracie, zjednodušenie postupov a lepšiu koordináciu nástrojov.

Spravodajca sa preto domnieva, že by sa mal koordinovať prístup k financovaniu rozvoja 
vidieka a k iným relevantným politikám EÚ, ako je kohézna politika. To by pomohlo 
koordinovať zásahy, zabrániť ich prekrývaniu a zvýšiť dostupné finančné prostriedky.

Keďže rozvoj vidieka sa z hľadiska financovania už nachádza pod tlakom, treba zabezpečiť, 
aby boli k dispozícii dostatočné prostriedky na realizáciu už existujúcich opatrení a 
schválených zásahov. Členské štáty by preto mali mať možnosť navrhnúť svoje programy 
rozvoja vidieka v súlade s ich osobitnými potrebami.

Spravodajca sa vzhľadom na všeobecne obmedzené prostriedky na rozvoj vidieka domnieva, 
že by sa malo zvážiť prepojenie zdrojov na financovanie štrukturálneho rozvoja a rozvoja 
vidieka. Možnosť opätovne využiť nevyčerpané prostriedky zo štrukturálnych fondov (na 
základe pravidla n + 2, n + 3) by preto mala predstavovať dôležité opatrenie, ktoré môže viesť 
k podpore nielen kohéznej politiky, ale tiež programov rozvoja vidieka (aj keď sú v súčasnosti 
financované z okruhu 2), a v záujme toho by sa mala do systému vniesť väčšia pružnosť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V súlade s článkom 9 ods. 4 a s 
článkom 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 
XXXX/XXXX z XX. XX. 2008 [ktorým sa 
stanovujú spoločné pravidlá pre režimy 
priamej podpory a zavádzajú sa niektoré 
režimy podpory pre poľnohospodárov]  sa 
finančné zdroje vytvorené doplnkovou 
moduláciou majú použiť na podporu 
rozvoja vidieka. Je vhodné zabezpečiť, aby 
sa suma rovnajúca sa týmto finančným 
zdrojom použila na podporu činností 
spojených s novými problémami.

(11) V súlade s článkom 9 ods. 4 a s 
článkom 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 
XXXX/XXXX z XX. XX. 2008 [ktorým sa 
stanovujú spoločné pravidlá pre režimy 
priamej podpory a zavádzajú sa niektoré 
režimy podpory pre poľnohospodárov] sa 
finančné zdroje vytvorené doplnkovou 
moduláciou majú použiť na podporu 
rozvoja vidieka. Je vhodné zabezpečiť, aby 
sa suma rovnajúca sa týmto finančným 
zdrojom použila na podporu existujúcich 
aj nových činností spojených s novými 
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problémami podľa rozhodnutí každého 
členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Okrem nových zistených problémov treba zabezpečiť, aby boli k dispozícii dostatočné 
prostriedky na realizáciu už existujúcich opatrení a schválených zásahov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Tieto činnosti by mali byť v súlade s 
činnosťami financovanými z iných fondov 
Spoločenstva, a to najmä zo 
štrukturálnych fondov (Európsky fond pre 
regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond 
a Kohézny fond).

Or. en

Odôvodnenie

Prístup koordinovaný s inými relevantnými politikami EÚ, ako je kohézna politika, by 
pomohol koordinovať zásahy, zabrániť ich prekrývaniu a zvýšiť dostupné finančné 
prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) S cieľom zabezpečiť adekvátne 
financovanie programov rozvoja vidieka 
treba do systému vniesť viac pružnosti, 
aby sa dala využiť aj možnosť použiť na 
tento účel nevyčerpané prostriedky zo 
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štrukturálnych fondov (okruh 1b).

Or. en

Odôvodnenie

Treba vážne uvažovať o možnosti opätovného využitia nevyčerpaných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov (na základe pravidla n + 2, n + 3 – okruh 1b) na podporu iných 
programov kohéznej politiky a rozvoja vidieka EÚ. Obmedzené zdroje dostupné na 
štrukturálne činnosti na mieste volajú po vytvorení nového systému na tento účel. Treba tiež 
do systému vniesť viac pružnosti, aby sa tieto prostriedky dali použiť aj na rozvoj vidieka (v 
súčasnosti financovaného z okruhu 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č.1698/2005
Článok 16a – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty v prípade potreby 
zabezpečia synergiu s podobnými 
činnosťami financovanými z iných fondov 
Spoločenstva, a to najmä štrukturálnych 
fondov, a vyvinú integrovaný prístup k 
stratégiám, aktivitám a financovaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Platí rovnaké odôvodnenie ako pri pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č.1698/2005
Článok 69 – odsek 5a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Sumu rovnajúcu sa sumám (5a) Sumu rovnajúcu sa sumám 
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vyplývajúcim z uplatňovania povinnej 
modulácie podľa článku 9 ods. 4 a článku 
10 ods. 4 nariadenia (ES) [č. XXXX/2008 
(nové nariadenie o režimoch priamej 
podpory)] členské štáty vynaložia v období 
od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015 
ako podporu od Spoločenstva v rámci 
priebežných programov rozvoja vidieka na 
druhy činnosti uvedené v článku 16a 
tohto nariadenia schválené po 1. januári 
2010.

vyplývajúcim z uplatňovania povinnej 
modulácie podľa článku 9 ods. 4 a článku 
10 ods. 4 nariadenia (ES) [č. XXXX/2008 
(nové nariadenie o režimoch priamej 
podpory)] členské štáty vynaložia v období 
od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015 
ako podporu od Spoločenstva v rámci 
priebežných programov rozvoja vidieka na 
existujúce a nové činnosti spojené s 
novými problémami podľa rozhodnutí 
každého členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Platí rovnaké odôvodnenie ako pri pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1.
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