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Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV),
nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní
spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013,
ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na
základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia
trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014,
ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa
potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat,
ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (prvé
čítanie)
– prijatie legislatívneho aktu
= vyhlásenie

Vyhlásenie Holandska
Holandsko si cení snahu predsedníctva dosiahnuť kompromisnú dohodu o ustanoveniach súhrnného
návrhu týkajúcich sa poľnohospodárstva. Holandsko predovšetkým víta výsledky horizontálneho
nariadenia, nariadenia o priamych platbách a nariadenia o spoločnej organizácii trhov.
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Znepokojuje ho však zníženie prahovej hodnoty škôd uplatniteľnej na poistenie plodín, zvierat
a rastlín z 30 % na 20 %. Holandsko má v súčasnosti dobre fungujúci systém poistenia pokrývajúci
všetky poveternostné podmienky s prahovou hodnotou 30 %. Znížením prahovej hodnoty škôd
dôjde k zvýšeniu platieb a ich frekvencie. Takáto situácia spôsobí zvýšenie poistného, čo zase
vyvolá tlak na poľnohospodárov, pokiaľ ide o účasť na systéme poistenia zahŕňajúceho všetky
poveternostné podmienky. V súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa navyše
podpory uplatňované na poistné presunú z tzv. zeleného koša do jantárového koša pre podpory
narúšajúce obchod. Holandsko si z uvedených dôvodov želá zdržať sa hlasovania o tomto návrhu.
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