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Abstrakt 

 

Tento dokument bol pripravený pre seminár na tému Úvahy 

o poľnohospodárskych výzvach po roku 2020 v EÚ: príprava ďalšej reformy 

SPP, ktorý sa uskutočnil 8. novembra 2016 a zorganizovali ho Výbor 

Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (výbor 

AGRI) a jeho tematická sekcia (AGRI Research). 

Obsahuje tri štúdie: 

1. Budúcnosť priamych platieb (pripravil Alan Matthews). 

2. Budúcnosť trhových opatrení a systémov riadenia rizík (pripravili 

Louis-Pascal Mahé a Jean-Christophe Bureau). 

3. Budúcnosť rozvoja vidieka (pripravili Thomas Dax a Andrew Copus). 

 

 
IP/B/AGRI/CEI/2015-70/0/C5/SC1  Októbri 2016 
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Tento dokument obsahuje preklady zhrnutí troch štúdií vypracovaných na seminár 

s názvom Reforma SPP po roku 2020: výzvy v oblasti poľnohospodárstva“, ktorý sa 
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ZHRNUTIE 

Táto poznámka je odpoveďou na požiadavku poskytnúť politické odporúčania členom 

výboru AGRI týkajúce sa možných zlepšení súčasných mechanizmov priamych platieb 

vzhľadom na budúce výzvy v poľnohospodárstve v EÚ. Budúcnosť priamych platieb je 

ústredným bodom rozpravy o budúcnosti SPP vzhľadom na ich význam tak v celkovej 

podpore, ktorú dostávajú poľnohospodári, ako aj v rozpočte SPP. Rozpočtové presuny 

tvoria najväčší jednotlivý prvok podpory príjmov poľnohospodárov v EÚ. Priame platby 

predstavovali približne 72 % rozpočtu SPP a o niečo menej než 30 % celkového rozpočtu 

EÚ na roky 2013 – 2015. 

 

Poznámka je výsledkom práce štruktúrovania a syntézy, pričom sa snaží pomáhať členom 

výboru AGRI tým, že systematicky určuje možnosti výberu dostupné poslancom EP, ak 

chcú zvážiť ďalšie reformy SPP. 

 

V kapitole 2 sa opisuje štruktúra priamych platieb po reforme SPP z roku 2013. Oddelené 

platby vo forme režimu základnej platby a režim jednotnej platby na plochu zostávajú 

jedinou najdôležitejšou úrovňou, boli však pridané ďalšie úrovne vrátane ekologizačnej 

platby a platby pre mladých poľnohospodárov, ktoré sú pre členské štáty povinné, ako aj 

režimy pre viazanú podporu, malých poľnohospodárov a oblasti s prírodnými prekážkami, 

ktoré sú pre členské štáty nepovinné. Reforma z roku 2013 značne zvýšila flexibilitu 

poskytovanú členským štátom, pokiaľ ide o to, ako by mohli vykonávať režim priamych 

platieb.  

 

Vzorec tzv. externej konvergencie priniesol obmedzené, ale bezprecedentné prerozdelenie 

zdrojov z prvého piliera SPP medzi členskými štátmi. Tým sa však nezmenilo relatívne 

poradie krajín, pričom stále existujú výrazné rozdiely v úrovniach platieb na hektár, najmä 

v prípade starých členských štátov a medzi starými a novými členskými štátmi. 

 

Dvanásť z 18 krajín uplatňujúcich režim základných platieb bude v roku 2020 naďalej 

používať model čiastočnej konvergencie. Výmera oprávnenej pôdy sa pravdepodobne 

zvýšila po reforme z roku 2013. Medzi najobľúbenejšie dobrovoľné opatrenia, ktoré si 

členské štáty zvolili, patrila viazaná podpora, ktorú zaviedli všetky okrem Nemecka. Pätnásť 

členských štátov si zvolilo režim pre malých poľnohospodárov, ktorý sa vzťahuje na 41 % 

poľnohospodárov v EÚ a 5 % jej poľnohospodárskej pôdy. 

 

Členské štáty taktiež vo veľkej miere využívali flexibilitu udelenú s cieľom pripojiť 

premenlivé podmienky k ekologizačnej platbe. 

 

V kapitole 3 sa kladie otázka, či nový režim priamych platieb dosahuje svoje ciele a či je 

vhodný na tento účel. Príjmy poľnohospodárskych podnikov zostávajú vo veľkej miere 

závislé od týchto platieb. Podľa údajov z informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva 

(FADN) v rokoch 2004 – 2013 podiel priamych platieb na čistom príjme 

poľnohospodárskeho podniku predstavoval 47 %, pričom podiel iných verejných prenosov 

bol 15 % a trhových príjmov 38 %. Priemerný podiel priamych platieb v tomto období 

predstavoval v prípade záhradníckych podnikov len 7 % a 101 % v prípade iných podnikov 

zameraných na chov pasúcich sa hospodárskych zvierat. 

 

Reformou z roku 2013 sa zaviedli rôzne opatrenia s cieľom pokúsiť sa vyrovnať 

rozdeľovanie priamych platieb medzi poľnohospodárskymi podnikmi. 

Degresívnosť/stanovenie stropu však nemalo takmer žiadny vplyv na rozdeľovanie platieb 
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medzi poľnohospodárskymi podnikmi, hoci redistributívna platba môže hrať významnejšiu 

úlohu, no stále obmedzenú. Veľká väčšina priamych platieb v súčasnom programovom 

období bude naďalej plynúť poľnohospodárskym podnikom, ktorých príjem 

z poľnohospodárskej činnosti je vyšší ako medián príjmov poľnohospodárskych podnikov. 

 

Účinky kapitalizácie znižujú výhody priamych platieb pre existujúcich poľnohospodárov 

a zvyšujú náklady na vstup a rast v prípade mladých a rozrastajúcich sa poľnohospodárov. 

Priame platby spomalil odchod niektorých poľnohospodárov z poľnohospodárstva 

a prerozdelenie pozemkov v prospech výkonnejších poľnohospodárskych podnikov. Priame 

platby prispievajú k stabilizácii príjmov poľnohospodárskych podnikov. Nie sú však dobre 

zacielené, pretože sa osobitne nezameriavajú na tie poľnohospodárske podniky s najvyššou 

mierou nestálosti ich príjmov. Vo všeobecnosti je medzi priamymi platbami a produktivitou 

poľnohospodárskeho podniku negatívny vzťah, aj keď posunom k oddeleným platbám sa 

znížili straty efektívnosti spojené s predchádzajúcimi čiastočne viazanými platbami. 

 

Dostupné údaje nám však zatiaľ priamo nič nehovoria o environmentálnych prínosoch 

ekologizačných postupov. Skutočnosť, že dodržiavanie požiadavky na trvalé trávne porasty 

a povinnosti diverzifikácie plodín viedli k minimálnym zmenám vo využívaní pôdy, 

a skutočnosť, že veľká väčšina pozemkov zapísaných ako oblasti ekologického záujmu 

(EFA) sa používa na výnosné možnosti, sú ukazovateľmi toho, že dodatočné 

environmentálne prínosy, vo vzťahu k východiskovému stavu pred zavedením ekologizácie, 

ako náhrada za výdavky vo výške 12 miliárd EUR ročne budú pravdepodobne nízke. 

Rozhodnutia členských štátov a poľnohospodárov týkajúce sa ekologizácie nenaznačujú, že 

sa využili príležitosti na dosiahnutie vysokej environmentálnej hodnoty vo väčšine prípadov. 

 

Neexistujú žiadne osobitné špecifické výzvy ani konkrétne verejné statky, v súvislosti 

s ktorými primeranú politickú reakciu predstavuje jednotná, pevná oddelená platba 

na hektár. Priame platby treba reštrukturalizovať na súbor cielených platieb zameraných 

na presne vymedzené ciele. 

 

Navrhujú sa tri rôzne modely s cieľom pomôcť určiť rozhodnutia, ktoré sú pre členov výboru 

AGRI kľúčové z hľadiska budúcnosti priamych platieb. 

 V modeli 1 sa predpokladá, že aktéri prijímajúci rozhodnutia predĺžia súčasnú 

štruktúru priamych platieb do nasledujúceho programového obdobia, ale budú chcieť 

vykonať technické úpravy právnych predpisov s cieľom zlepšiť ich účinnosť 

a zjednodušiť ich správu. 

 V modeli 2 sa nasleduje príklad USA, kde sa odstránili oddelené priame platby 

a úspory sa používajú buď na zavedenie proticyklických platieb, alebo na stanovenie 

súboru nástrojov stabilizácie príjmov. Proticyklické platby nie sú prínosom. Zdroje 

treba presunúť do nástrojov stabilizácie príjmov, čo by sa malo riadiť najmä 

na úrovni členských štátov. 

 V modeli 3 sa prehodnocuje ekologizačná platba a uvažuje sa o štyroch rôznych 

možnostiach jej nahradenia. Medzi ne patrí zmena povinností súvisiacich 

s ekologizáciou na krížové plnenie; nahradenie ekologizačných povinností prístupom 

na základe výberu na úrovni členského štátu/regiónu; prijatie „podmienenej 

ekologizácie“, pričom nárok na základnú platbu by bol podmienený účasťou 

na základnom agroenvironmentálno-klimatickom opatrení v rámci druhého piliera, 

a prenos ekologizačnej platby za dobrovoľné agroenvironmentálno-klimatické 

opatrenia v rámci druhého piliera. 
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Súčasný systém priamych platieb nie je ani dlhodobo udržateľný ani určený na riešenie 

výziev, ktorým poľnohospodári a pôdohospodári v Európe čelia dnes a budú čeliť 

v budúcnosti. V kapitole 5 sa navrhuje odporúčaná štruktúra budúcich priamych platieb, 

a to na základe týchto súboru zásad: 

 platby by sa mali zamerať na konkrétne ciele a byť jednoznačne orientované 

na výsledky. 

 Platby by mali byť reštrukturalizované v rámci jednopilierovej, naplánovanej 

a viacročnej SPP. 

 Vnútroštátne spolufinancovanie by sa malo požadovať v prípade všetkých výdavkov 

SPP. 

 Oddelené priame platby by sa mali postupne rušiť počas vopred oznámeného 

prechodného obdobia. 

 Úspory by sa mali presmerovať na ďalšie výdavky na riadenie rizika a na zlepšovanie 

konkurencieschopnosti a opatrení v oblasti klímy a na ekologické verejné statky. 

 Platobné nároky by mal nahradiť zmluvný rámec medzi poľnohospodármi a orgánmi 

verejnej moci.  

 Krížové plnenie a ekologizačnú platbu by mala nahradiť „podmienená ekologizácia“, 

pričom získanie verejnej podpory by bolo podmienené registráciou v základnom 

(obmedzenom) environmentálnom režime vypracovanom členským štátom. 

 Pridelenie rozpočtových prostriedkov by malo byť založené na stimuloch, aby sa 

rozpočty pridelené členským štátom zakladali na výkonnosti aj na potrebách. 

 

Orientačný rozpočet SPP v roku 2025 je pripravený tak, aby poukázal na vplyvy týchto 

rôznych možností. Všetky prvky v odporúčanej štruktúre budúcich priamych platieb 

poľnohospodárom sú dobre známe aj v súčasnej SPP. Návrh spočíva v prepracovaní 

uvedených platieb tak, aby boli účinnejšie pri plnení cieľov, zrozumiteľnejšie 

poľnohospodárom, vnútroštátnym orgánom poskytovali väčšiu flexibilitu a daňovým 

poplatníkom zabezpečovali výhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Tvorcovia politiky 

môžu rozhodnúť o tempe, akým sa prechod môže uskutočniť. Dôležité je, že jednotlivé 

reformy týkajúce sa akéhokoľvek prvku režimu priamych platieb sú v súlade 

s navrhovaným dlhodobým smerovaním. 

 

Výhody prechodu na cielenejší prístup sú však dostatočne presvedčivé, že by bola škoda ho 

odkladať. 
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ZHRNUTIE 

Od roku 1993 sa výrazne zmenil prístup SPP k poľnohospodárskym trhom. Novými 

zásadami sú namiesto prísneho kontrolovania cien alebo ponuky trhová orientácia a priame 

platby. Trhové opatrenia sa síce udržiavali pri živote, ale boli takmer neaktívne u väčšiny 

komodít, ktoré sú k dispozícii na aktiváciu za mimoriadnych okolností. Zaviedla sa rezerva 

na krízové situácie. Umožnila sa podpora poisteniu a vzájomným fondom. Členské štáty ich 

využívali nerovnomerne. Napriek týmto novým nástrojom riadenia rizík otriasli nedávne 

prudké nárasty a krízy poľnohospodárskym sektorom dostatočne na to, aby to spochybnilo 

schopnosť novej SPP riešiť narušenia trhu. 

Trh s mliekom a mliečnymi výrobkami v EÚ sa použil ako príklad mechanizmu typickej 

poľnohospodárskej krízy. Na ilustráciu fungovania trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a 

simulovanie fiktívnych scenárov politiky možno vytvoriť ad hoc zjednodušený model 

nastavený na roky 2013 – 2015.  

Poľnohospodárstvo sa stáva citlivé na cenovú nestabilitu, ale časť tejto citlivosti je 

spôsobená súčasnými verejnými intervenciami. Vďaka podporovaniu mechanizmu reakcie 

na ponuku sú súčasné priame platby súčasťou problému.  

Rezerva na krízové situácie je príliš slabý nástroj na riešenie narušení trhu. Presun 

rozpočtových prostriedkov od základných platieb je nevyhnutný na to, aby boli finančné 

prostriedky právne bezpečné a vhodnejšie pre riešenie problému cenovej nestability. 

Rezerva by sa nemala vyčleniť výlučne ako záchrana poľnohospodárskych podnikov pod 

finančným tlakom; mala by byť zároveň signálom do budúcnosti. Je potrebné poučiť sa z 

krízy bankového systému s cieľom odradiť od riskantných obchodných plánov a 

neobozretného dodávateľského správania a odmeňovať iniciatívy na zmierňovanie rizík zo 

strany poľnohospodárov. 

Následné nápravné trhové opatrenia môžu byť účinné, ale iba ťažko budú prvým najlepším 

riešením. Skutočnosť, že stiahnutia z trhu sú účinné pre zvyšovanie cien v krátkodobom 

horizonte je nesporná, aj keď stratám sa nedá vyhnúť. Účinnosť však neznamená 

efektívnosť. Ak má byť skutočným cieľom dôsledná stabilizácia, najlepšou možnosťou pre 

príslušnú inštitúciu je predať verejné akcie, keď sa ceny zvýšia. To je presne to, čo SPP v 

1970. a 80. rokoch nedokázala urobiť, alebo iba s minimálnym úspechom. 

Hlavným nedostatkom sťahovania z trhu je skutočnosť, že prichádza príliš neskoro v 

hospodárskom procese, keď už tovary boli vyrobené a zdroje vyčerpané. Podporovateľom 

intervencií by sa mali pripomenúť trvalé prebytky SPP do roku 1993 a chabé stimuly na 

vytváranie hodnoty. Ohlásené ciele verejného skladovania v rámci jednotnej spoločnej 

organizácie trhov potrebujú preformulovanie. Musia sa vymedziť širšie ciele, ako len 

„zabrániť akémukoľvek narušeniu trhu“.  

Systém musí byť schopný poskytovať finančné stimuly len tým výrobcom, ktorí sú pri 

predchádzaní kríze a zmierňovaní katastrof ochotní koordinovať svoju činnosť. Intervencia 

zvyšuje ceny pre všetkých výrobcov v rámci jednotného trhu, čím sa poskytuje iný druh 

verejného statku. Verejné statky sú však náchylné na parazitovanie; preto sú intervencie z 

hľadiska dosahovania správnych stimulov slabým nástrojom. 

Pomoc na súkromné skladovanie (PSS) zrejme zahŕňa niektoré výhody verejného 

skladovania bez toho, aby sa obmedzoval dopyt. Pomohlo by to vytvoriť odbytiská na 

zahraničných trhoch, ale zisky na zahraničných trhoch základných výrobkov sú nestále, keď 

sa stratí cenová výhoda. PSS má potenciál trvalejšie zabezpečiť zahraničné odbytiská v 

prípade, ak by pre ne bolo spôsobilých viac vysokokvalitných spracovaných tovarov. 
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Flexibilnejšie vykonávanie PSS by mohlo pomôcť využiť obchodné príležitosti, ktoré 

odbytiská predstavujú. 

Potravinová pomoc má v EÚ oveľa menší rozsah, než v USA, pričom zámerom je rozšíriť 

dopyt a zároveň pomôcť chudobným. Potravinová pomoc iba ťažko môže byť nástrojom na 

riešenie narušení, keďže hlavný cieľ sociálnej siete je iný.  

Zatiaľ sú systémy riadenia rizík v EÚ stále nerozvinuté, najmä pokiaľ ide o stabilizáciu 

príjmov. Nástroje pokrývajúce prirodzené riziká obvyklého rozsahu by mohli zostať v 

druhom pilieri, vzhľadom na ich často miestny charakter. Riadenie a regulácie cenových 

rizík sú však príliš úzko prepojené s trhovými opatreniami, ktoré sú financované a 

monitorované podľa zásady subsidiarity. Mali by byť koncipované a riadené v spojení s 

trhovými opatreniami a dokonca s rezervou na krízové situácie. 

Článok 39 nariadenia č. 1305/2013 (NSP) je potrebné revidovať a rozšíriť. Definícia príjmu 

je príliš všeobecná a môže spôsobiť nežiaduce účinky rozdeľovania medzi poľnohospodárov 

a členské štáty, a narúša rovnaké podmienky v rámci jednotného trhu. 

Pojem „vzájomné fondy“ je zavádzajúci; keďže cenové šoky sú na jednotnom trhu 

systémové, nemôžu byť zabezpečené združovaním príspevkov poľnohospodárov, ktorí čelia 

takým istým cenovým šokom v rovnakom čase. Uprednostňujeme schémy spoločného 

financovania, v rámci ktorých fondy EÚ zodpovedajú príspevkom poľnohospodárov v 

prípade kompenzácie. 

Hlavnou stratégiou proti vonkajším otrasom je zmierňovanie.  Hlavnými nástrojmi sú účasť 

na NSP, preventívne úspory, obmedzovanie rizika, ktoré prinášajú nadmerná špecializácia 

alebo odvážne finančné správanie. Intervencie a stiahnutie z trhu majú obmedzený rozsah 

pôsobnosti, s výnimkou produktov, ako sú ovocie a zelenina, pri ktorých je nestabilita 

mimoriadne vysoká, najmä kvôli prírodným a vonkajším faktorom. 

Preventívne stratégie prichádzajú do úvahy v cyklických odvetviach a sú najefektívnejšie. 

Vyžadujú si však dobre fungujúcu koordináciu medzi výrobcami a združeniami výrobcov, čo 

možno dosiahnuť iba nástrojmi politík, ktoré sú dosť silné na to, aby ovplyvňovali 

správanie, ale zároveň dostatočne mäkké, aby sa vyhli politickému zlyhaniu spojenému s 

výrobnými kvótami. 

Sľubná budúcnosť pre poľnohospodárstvo EÚ siaha za hranice zlepšenej cenovej a príjmovej 

stability. Vytváranie a rozdeľovanie hodnôt v potravinovom reťazci, fungovanie jednotného 

trhu s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky súťaže, cenová a necenová 

konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho odvetvia EÚ sú strategickými otázkami. SPP a 

jednotná spoločná organizácia trhov sa čiastočne zaoberajú niektorými z nich, aj keď SPP 

sa príliš zameriava na poľnohospodárstvo a nie na potravinársky priemysel.  

Orgány na ochranu hospodárskej súťaže majú dostatočné právomoci na monitorovanie 

kartelov, ale zdá sa, že sú zhovievavé voči fúziám a koncentráciám kupujúcich skupín 

v distribúcii, ktorých hospodárska logika je diskutabilná.  

Odporúčame všeobecný prístup založený na „mäkkých“ rozhodnutiach, ktorým sa zaručí 

riešenie zlyhaní trhu, no zároveň sa zabráni zlyhaniam štátu. Zásadný význam má stimul, 

ktorý politika poskytuje subjektom. 

Navrhujeme, aby boli všetky nástroje politiky ovplyvňujúce ceny a príjmovú nestabilitu, 

priamo alebo nepriamo, zahrnuté do jednotného rámca, napr. ako tretí pilier. 

S cieľom dosiahnuť, aby sa trhové opatrenia, rezerva na krízové situácie, podpora systémov 

riadenia cenových rizík a základné platby vzájomne skôr podporovali, než si odporovali, by 
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v záujme predchádzania kríze mala medzi prínosmi politík a účasťou na regulačných 

opatreniach platiť zásada krížového plnenia. Predovšetkým oprávnenosť na základné platby 

a na núdzovú pomoc z rezervy musí byť podmienená účasťou na nástroji stabilizácie 

príjmov a dodržiavaním politických pravidiel vytvorených s cieľom riešiť alebo predchádzať 

krízam na trhu, ako napríklad obmedzenie ponuky počas prudkého nárastu cien. 

Ponaučenia zo syndrómu „príliš veľký na to, aby padol“ počas bankovej krízy poukázali na 

vplyv nevýraznej regulácie na riskantné správanie a následné opakovanie krízy.  

S cieľom zabezpečiť časovú konzistentnosť opatrení vo verejnom záujme, vyrovnať sa s 

asymetrickým dopytom po takýchto opatreniach a vytvoriť politickú rovnováhu medzi 

inštitúciami trialógu, pokiaľ ide o reguláciu trhu, by oddelenie vykonávania od tvorby 

politiky vytvorilo odolnejší inštitucionálny rámec. Inštitúcie trialógu vypracujú ciele 

a pravidlá opatrení, pri bezpodmienečnom zaručení spravodlivosti pravidiel, na začiatku 

viacročného finančného rámca. Nezávislý orgán vykonáva program stanovený v mandáte 

udelenom v rámci trialógu. 

Neschopnosť dosiahnuť rovnováhu zabezpečujúcu obmedzenú, ale spravodlivú reguláciu 

poľnohospodárskych trhov, povedie k riešeniu problému prostredníctvom rozsiahlych kríz, 

politického napätia a straty dôvery v európske inštitúcie.  

Niekoľko z 27 návrhov, ktoré sú uvedené v tejto štúdii, je uvedených nižšie: 

 zaviesť novú štruktúru pilierov, ktorá bude viac v súlade so zásadou subsidiarity a 

rozlišovaním medzi európskymi a miestnymi verejnými statkami, 

 reorganizovať priame platby a posilniť rezervu na krízové situácie, 

 zriadiť nezávislý správny orgán pre trhové opatrenia a podporu pre systémy riadenia 

rizík s mandátom odvodeným od preformulovanej spoločnej organizácie trhov, 

 zjednotiť trhové opatrenia s NSP a ostatnými základnými platbami do komplexného 

a vzájomne sa podporujúceho systému na predchádzania krízam a zmierňovanie, 

 vykonávať krížové plnenie na predchádzanie krízam a distribúciu pomoci na základe 

stimulov s cieľom zabezpečiť posilnenie politických nástrojov, 

 presunúť ťažisko krízového riadenia na preventívne opatrenia a konať počas 

cenových bublín, ako aj kolapsov. 
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ZHRNUTIE 

Z analýzy vývoja európskej politiky rozvoja vidieka vyplýva, že jej vznik siaha takmer tri 

desaťročia späť. Vytvorením druhého piliera rozhodnutiami v rámci Agendy 2000 sa 

rozvoj vidieka stal samostatnou štrukturálnou súčasťou širšej spoločnej poľnohospodárskej 

politiky (SPP). Následný vývoj politiky rozvoja vidieka naznačuje postupné zvyšovanie jej 

politického významu.  

Vzhľadom na široký rozsah nepoľnohospodárskych politík, ktoré majú vplyv na vidiecke 

oblasti, si vo všetkých programových obdobiach trecie plochy medzi sektorovými 

a územnými opatreniami a aspektom súdržnosti medzi SPP a politikou súdržnosti 

ponechali rozhodujúci význam.  

To viedlo k opakovaným diskusiám o cieľoch, prioritách, rozsahoch a organizačných 

otázkach politiky rozvoja vidieka a k ambíciám pre strategickejší a integrovanejší 

prístup zameraný na udržateľný a vyvážený územný rozvoj.  

Výzvy na ďalšiu reformu sú predovšetkým zamerané na prispôsobenie regulačného rámca 

na podporu efektívnejšieho vykonávania, využívanie územných výhod a potenciálu na 

regionálnej úrovni a poskytovanie stimulov pre stratégie, ktoré podporujú inovácie a 

formujú vybavenosť vidieckych regiónov. 

Rozvoj vidieka v Európskej únii 

Vidiecke oblasti sa stále vo väčšej miere vyznačujú začleňovaním do širšieho priestorového 

kontextu. Tento vývoj sa zintenzívnil za posledné desaťročia vzhľadom na prebiehajúce 

sociálno-ekonomické a technologické zmeny, vplyvy na ekologickú výkonnosť a vo 

všeobecnosti vzhľadom na sieť vnútorných vzťahov, ktoré pretvárajú výzvy a príležitosti vo 

vidieckych oblastiach.  

Najmä globalizačné sily a posilnenie prepojenia medzi mestom a vidiekom zaradili 

„vzťahové aspekty“ vidieckych regiónov a „blízkosť“ vzťahov medzi priority. Veľký počet 

zapojených hnacích prvkov v tejto zložitej štruktúre si vyžaduje perspektívu pre vidiecke 

oblasti, ktorá obsahuje hodnotenie opatrení politiky zo širokého spektra sektorov a zvýšené 

úsilie o zosúladenie týchto opatrení.  

Vidiecke oblasti boli klasifikované na medzinárodnej úrovni s cieľom umožniť porovnávacie 

hodnotenie súvislostí a výsledkov politiky na vidieku. Prvá medzinárodne dohodnutá 

klasifikácia vypracovaná OECD (1994) bola zrevidovaná a vylepšená Európskou komisiou 

a Eurostatom a následne opätovne prijatá OECD. Mnohé typologické štúdie zdôraznili 

obmedzenia jednoznačne vymedzených priestorových kategórií (pre vidiecke a mestské 

oblasti), čo naznačuje veľké prechodové oblasti medzi nimi, a význam vzťahov medzi 

vidiekom a mestami. Ešte dôležitejšie pre budúcu politiku rozvoja vidieka je, že medzi 

vidieckymi oblasťami možno rozpoznať výrazne odlišné typy, čo by pravdepodobne malo 

byť zohľadnené v prístupoch politík.  

Analýza vykonávania programov rozvoja vidieka (PRV) sa zameriava na získané skúsenosti 

zo začiatku súčasného programového obdobia 2014 – 2020. Štúdie ukazujú, že prevažujú 

skôr postupné zmeny PRV, ktoré potvrdzujú závery, že SPP a rozvoj vidieka sú pri 

porovnaní hodnotenia potrieb politikou značnej procesnej závislosti a zotrvačnosti. Nová 

štruktúra druhého piliera, so šiestimi prioritami, na rozdiel od pôvodných troch alebo 

štyroch „osí“ programových opatrení, neviedla k výrazným zmenám v prideľovaní 

finančných zdrojov pre nástroje. 
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Existujú určité programové posuny (v členských štátoch a regiónoch), pokiaľ ide o 

predchádzajúce obdobie, ktoré boli možné vďaka mechanizmu presúvania finančných 

prostriedkov medzi dvomi piliermi SPP, čo v mnohých krajinách umožnilo zvýšenie 

prostriedkov pre druhý pilier a viedlo k zvýšeniu celkových finančných prostriedkov EPFRV 

vo výške približne 3 %.  

Hlavné zistenie z hodnotenie súčasného uplatňovania PRV je, že v rámci štruktúry spoločnej 

politiky sa dosiahla výrazná národná a regionálna variabilita, pokiaľ ide o programové 

stratégie a stanovenie priorít. Táto vysoká úroveň rôznorodosti uplatňovania sa chápe tak, 

že odzrkadľuje rozdielne potreby vidieckych regiónov, ako aj výsledok rôznych 

strategických úvah.  

Nič nenasvedčuje tomu, že druhý pilier SPP prináša značné pozitívne vplyvy z hľadiska 

zníženia územných rozdielov. Rozvoj vidieka je otázkou, ktorá je na križovatke politických 

diskusií o SPP a politike súdržnosti. Podpora rozvoja oblastí s prírodnými prekážkami (OPP) 

a orientácia na udržateľné poľnohospodárstvo zostáva základom PRV. Okrem toho bude 

narastať dôležitosť aspektov politickej súdržnosti medzi SPP a ostatnými politikami, ktoré 

majú vplyv na vidiecke regióny.  

V tejto zložitej a diskutabilnej politickej oblasti nie je jednoduché identifikovať hlavné 

implikácie pre diskusiu o reforme. Perspektívy rôznych zainteresovaných strán a stratégie 

pre jednotlivé krajiny naznačujú širokú škálu rozdielnych očakávaní týkajúcich sa 

budúcnosti politiky rozvoja vidieka; od zásadnej kontinuity PRV a štruktúry SPP (len s 

menším zmenami druhého piliera) na jednej strane, po prechod k viacodvetvovej „vidieckej 

politike súdržnosti“, zameranej na vnútorný rozvoj celej škály územného kapitálu na strane 

druhej.   

Nadchádzajúce diskusie si budú vyžadovať objasnenie cieľov „vidieka“, diskusiu o 

relevantných kritériách na posúdenie programových potrieb, zameranie sa na možnosti, 

ktoré odrážajú rôzne pozície a príležitosti na rozvoj, intenzívne úvahy o budúcej 

programovej štruktúre a rámec na posilnenie cieleného uplatňovania a účinných 

administratívnych postupov a podrobnú analýzu revízie priorít budúcich programov rozvoja 

vidieka.  

Zameranie reformy po roku 2020 

Zo všetkých rokovaní a dostupných dôkazov je zrejmý výrazný záujem o pokračovanie a 

budúce prispôsobovanie programov rozvoja vidieka. Dohoda o radikálnej reštrukturalizácii 

EŠIF pravdepodobne nie je realistický cieľ. Namiesto toho by sa diskusia pred reformou 

mala zamerať na opätovné vyváženie intervenčnej logiky v rámci štruktúry súčasného 

druhého piliera. Existuje napríklad rastúca obava z nedostatočného „zamerania“ a účinnosti 

vykonávania. Za zásadné pre budúcu reformu politiky rozvoja vidieka sa považujú najmä 

tieto otázky: 

Rozmanitosť vidieckych oblastí a rôzne potreby a možnosti by sa mali vo väčšej 

miere premietnuť do plánovania programov rozvoja vidieka. „Miestne orientovaný“ prístup 

by mohol posilniť význam skutočného kontextu pre výber priorít v programoch rozvoja 

vidieka.  

Okrem toho je pri rozdeľovaní finančných prostriedkov potrebné väčšie územné 

zameranie, aby sa riešili osobitné regionálne výzvy, ktoré sa prejavujú napr. opúšťaním 

pôdy, marginalizačnými tendenciami a vidieckymi regiónmi mimoriadne ohrozenými 

chudobou. Takéto situácie sú relevantné predovšetkým v „nových“ členských štátoch, 

regiónoch v krajinách Stredozemia a oblastiach s prírodnými prekážkami, ako aj vo 

vzdialených regiónoch v iných krajinách EÚ.  
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Okrem územných aspektov musia programy rozvoja vidieka preukázať oveľa jasnejšie než 

doteraz, že sú prínosom pre všetkých ľudí vo vidieckych oblastiach a majú dosah na celú 

spoločnosť. Táto (prebiehajúca) zmena zamerania na príjemcov by mala zabezpečiť 

príslušné účinky na miestne hospodárstva a spoločnosti a zaručiť významný (kladný) vplyv 

na kvalitu života vo vidieckych oblastiach.  

S cieľom podporiť vzostup programu, najmä v regiónoch so slabou účasťou, by sa osobitná 

pozornosť mala venovať budovaniu kapacít, rozvoju znalostí a participatívnu miestnu 

rozvojovú činnosť. Tieto „mäkké“ podporné opatrenia potrebujú zvýšenú pozornosť v 

špecifických regiónoch na prekonanie „bludného kruhu“ a tendencií vysťahovalectva. 

Viacero „sociálnych“ opatrení už bolo zahrnutých do programov rozvoja vidieka; v 

záujme ich zefektívnenia sa vyžaduje, aby sa im priznal značný význam a podiel 

financovania, ako aj ďalšie rozpracovanie týchto opatrení s cieľom dosiahnuť (merateľné a 

zmysluplné) účinky na rôzne typy vidieckych oblastí. 

Prístup LEADER, miestny rozvoj vedený komunitou a opatrenie pre spoluprácu predstavujú 

nástroje s veľkým potenciálom pre účasť, procesy stratégií miestneho rozvoja a 

vytváranie identity. Prebiehajúce konzultácie a vzdelávacie procesy ich uplatňovania by 

mali slúžiť ako základ pre budúci reformný proces.  

Vidiecke oblasti by sa už predovšetkým nemali chápať iba ako miesta s problematickým 

rozvojom a podriadené mestským oblastiam, ale aj ako miesta značných príležitostí, ktoré 

by sa mali neustále podporovať, s cieľom dosiahnuť žiaduci účinok (pozri aj diskusie na 

konferencii Cork 2.0). Rozumný a starostlivo prispôsobený systém hospodárenia s pôdou, 

ktorý umožní udržateľný rozvoj a zameranie sa na aspekty sociálnej inovácie, sú 

zásadne dôležité na využitie tohto (miestne špecifického) potenciálu.  


