
Informačné listy o Európskej únii - 2017 1

DRUHÝ PILIER SPP: POLITIKA ROZVOJA VIDIEKA

V rámci poslednej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa zachovala jej
dvojpilierová štruktúra, pričom rozvoj vidieka naďalej predstavuje tzv. druhý pilier SPP.
Všeobecné zásady, ktorými sa riadi tento pilier, ostávajú nemenné (spolufinancovanie,
národná alebo regionálna tvorba viacročných programov na základe tzv. európskej ponuky
opatrení atď.). Tento nový systém poskytuje členským štátom väčšiu pružnosť.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Články 38 až 44 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

— Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) (spoločné ustanovenia
týkajúce sa európskych štrukturálnych a investičných fondov).

— Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) (podpora rozvoja vidieka).

— Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) (financovanie, riadenie
a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky).

ÚLOHA A PRIORITY

Politika Európskej únie na podporu rozvoja vidieka bola zavedená vo forme druhého piliera
SPP počas reformy nazývanej Agenda 2000. Je financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Úlohou tohto fondu je prispievať k realizácii stratégie
Európa 2020 (stratégia EÚ na podporu rastu a zamestnanosti) a zároveň podporovať
dlhodobo udržateľný rozvoj vidieka vo vidieckych oblastiach. EPFRV má prispievať k rozvoju
poľnohospodárskeho odvetvia, ktoré je územne a environmentálne vyvážené, šetrné voči klíme
a odolné voči zmene klímy, konkurencieschopné a inovatívne.
Nová politika rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 má týchto šesť priorít:
— podporovať prenos znalostí a inovácií v poľnohospodárstve a lesníctve

(rozvíjať vedomostnú základňu vo vidieckych oblastiach; posilňovať väzby medzi
poľnohospodárstvom, lesníctvom a odvetvím výskumu),

— posilňovať životaschopnosť a konkurencieschopnosť všetkých druhov poľnohospodárstva,
podporovať inovačné poľnohospodárske technológie a trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov,

— podporovať organizáciu potravinového reťazca, dobré životné podmienky zvierat
a riadenie rizík v odvetví poľnohospodárstva,

— obnovovať, zachovávať a posilňovať poľnohospodárske a lesné ekosystémy (biodiverzita,
voda, pôda),
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— podporovať efektívne využívanie zdrojov (vody, energie) a prechod na nízkouhlíkové
hospodárstvo (využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, zníženie emisií skleníkových
plynov, zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého),

— podporovať sociálne začleňovanie, zmierňovanie chudoby a hospodársky rozvoj
(uľahčovať vytváranie pracovných miest, podporovať miestny rozvoj a prístupnosť
technológií, informácií a komunikačných prostriedkov).

Vykonávanie politiky rozvoja vidieka je podobne ako v minulosti založené na tom, že členské
štáty (alebo ich regióny) vypracúvajú programy rozvoja vidieka. Prostredníctvom týchto
viacročných programov sa musí realizovať individuálna stratégia, pričom musia reagovať
na osobitné potreby členských štátov (alebo regiónov) a na priority európskej politiky
rozvoja vidieka. Tieto programy sa opierajú o súbor opatrení (ktoré kombinujú) vybratých
z ponuky európskych opatrení, ktoré sa podrobne uvádzajú v nariadení (EÚ) č. 1305/2013,
a spolufinancovaných z EPFRV. Miera spolufinancovania sa mení v závislosti od regiónov
a príslušných opatrení. Tieto programy musí schváliť Európska komisia a zároveň musia
obsahovať finančný plán a súbor ukazovateľov výsledkov. Spoločný systém monitorovania
a hodnotenia politiky rozvoja vidieka bol zavedený v rámci spolupráce medzi Európskou
komisiou a členskými štátmi.
Počas súčasného programového obdobia sa dôraz kladie na koordináciu činnosti EPFRV
s činnosťou ostatných európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF): fondov
na podporu politiky súdržnosti (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
a Európsky sociálny fond (ESF)) a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF). Boli
stanovené spoločné pravidlá pre tieto fondy (v nariadení (EÚ) č. 1303/2013), ktoré zahŕňajú
spoločný strategický rámec, ktorý má uľahčiť proces programovania a sektorovú a územnú
koordináciu intervencií EŠIF v Únii. Na základe toho každý členský štát pripraví partnerskú
dohodu na obdobie 2014 – 2020, v ktorej sa musí uvádzať spôsob integrovaného využívania
EŠIF.

OPATRENIA TZV. EURÓPSKEJ PONUKY

Uvedené opatrenia sa vzťahujú na tieto oblasti:
— prenos znalostí a informačné akcie (odborná príprava, informačné akcie atď.),

— poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a služby
výpomoci pre poľnohospodárske podniky,

— systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (nové zapojenie
poľnohospodárov do systémov kvality),

— investície do hmotného majetku (spracovanie poľnohospodárskych výrobkov,
infraštruktúry, zlepšenie výkonnosti a trvalej udržateľnosti podniku atď.),

— obnovu potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami
a katastrofickými udalosťami a zavedenie náležitých preventívnych opatrení,

— rozvoj poľnohospodárskych a iných podnikov (pomoc na začatie činnosti pre mladých
poľnohospodárov, nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach atď.),

— základné služby a obnovu dedín vo vidieckych oblastiach (vysokorýchlostný internet,
kultúrne činnosti, turistická infraštruktúra atď.),

— investovanie do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie vitality lesov (zalesňovanie
a vytváranie lesných plôch; zavedenie poľnohospodársko-lesníckych systémov, prevencia
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a náprava škôd na lesoch, ktoré spôsobujú požiare, prírodné katastrofy a katastrofické
udalosti vrátane napadnutia škodcami a chorobami a hrozieb súvisiacich so zmenou klímy;
investovanie do zvyšovania odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
a do ich potenciálu zmierňovania zmeny klímy a investovanie do lesníckych techník a do
transformácie, mobilizácie a uvádzania lesných produktov na trh),

— zakladanie skupín a organizácií výrobcov,

— zachovávanie poľnohospodárskych postupov, ktoré majú priaznivý vplyv na
životné prostredie a klímu a ktoré podporujú zmeny potrebné v tomto ohľade
(agroenvironmentálne opatrenia súvisiace s klímou). Začleňovanie týchto opatrení do
programov rozvoja vidieka je povinné. Uvedené záväzky musia prekračovať rámec
povinných noriem,

— podpora ekologického poľnohospodárstva (platba za prechod na postupy a spôsoby
ekologického poľnohospodárstva alebo na ich zachovanie),

— platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode,

— platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami,

— platby na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat,

— platby na podporu lesníckych, environmentálnych a klimatických služieb a zachovanie
lesov,

— podnecovanie spolupráce medzi subjektmi z odvetvia poľnohospodárstva, lesného
hospodárstva a potravinového reťazca (vytváranie zoskupení a sietí, operačné skupiny
európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na produktivitu a udržateľnosť
poľnohospodárstva (EIP)),

— súbor nástrojov na riadenie rizík: finančné príspevky na poistenie úrody, zvierat a rastlín;
vzájomné fondy využívané na nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat
a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody; nástroj stabilizácie príjmov
(v podobe finančných príspevkov do vzájomných fondov, prostredníctvom ktorých sa
poľnohospodárom poskytuje kompenzácia za prudký pokles príjmov),

— doplnkové vnútroštátne priame platby pre Chorvátsko,

— podpora iniciatívy Leader v oblasti miestneho rozvoja (väzby medzi opatreniami na rozvoj
vidieckej ekonomiky),

— technická pomoc.

V prílohe k nariadeniu sa uvádza neúplný zoznam opatrení, ktoré by mohli prispieť k rôznym
prioritám. Okrem iného sa zachováva prístup Leader. Ide o prístup k miestnemu rozvoju,
ktorý uplatňujú miestne subjekty. EPFRV financuje aj európsku sieť poverenú vytváraním
siete vnútroštátnych sietí a vnútroštátnych organizácií a orgánov, ktoré pôsobia v oblasti
rozvoja vidieka v Únii, ako aj a sieť európskeho partnerstva v oblasti inovácií, ktorá spája
subjekty z odvetvia poľnohospodárstva a výskumných pracovníkov s cieľom podporovať
výmenu znalostí. V nariadení sa navyše výslovne uvádza, že členské štáty majú možnosť
realizovať tematické čiastkové programy, ktoré sa týkajú mladých poľnohospodárov, malých
poľnohospodárskych podnikov, horských oblastí, krátkych dodávateľských reťazcov, žien
vo vidieckych oblastiach, zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene,
biodiverzity a reštrukturalizácie niektorých poľnohospodárskych sektorov. V rámci toho môžu
niektoré z týchto tematických oblastí získať vyššiu podporu z finančných prostriedkov EPFRV.
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FINANČNÉ ASPEKTY

V rámci viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 bolo na Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) vyčlenených 99,6 miliardy EUR (v
bežných cenách, po prevodoch medzi piliermi, ktoré vyplynuli zo spôsobov vykonávania
SPP, ktoré si zvolili členské štáty). Medzi štyroch hlavných príjemcov prostriedkov z EPFRV
patrí Francúzsko (11,4 miliardy), Taliansko (10,4 miliardy), Nemecko (9,4 miliardy) a Poľsko
(8,7 miliardy). Po zahrnutí vnútroštátnych príspevkov bude objem použitých finančných
prostriedkov v rámci druhého piliera SPP na celé obdobie dosahovať 161 miliárd EUR.
Minimálne 30 % finančných prostriedkov z EPFRV sa musí vyčleniť na investície do
oblasti životného prostredia a klímy, ako aj do rozvoja lesných oblastí a do zlepšovania
životaschopnosti lesov, na agroenvironmentálne opatrenia súvisiace s klímou, ekologické
poľnohospodárstvo a platby v rámci sústavy Natura 2000. Navyše minimálne 5 % príspevku
EPFRV musí byť vyčlenených na iniciatívu Leader. Sumy a miery podpory sú podrobne uvedené
v prílohe II k nariadeniu. Napríklad pomoc na začatie činnosti pre mladých poľnohospodárov
môže dosiahnuť 70 000 EUR, pomoc pre systémy kvality 3 000 EUR ročne, alebo, pokiaľ ide
o pomoc poskytovanú na ekologické poľnohospodárstvo, výška príspevku na viacročné plodiny
môže dosiahnuť 900 EUR ročne.

VYKONÁVANIE

Európska komisia schválila v období jedného roka celkovo 118 programov rozvoja vidieka,
ktoré pripravilo 28 členských štátov (od decembra 2014 do decembra 2015). Dvadsať členských
štátov sa rozhodlo zaviesť jeden národný program a osem sa rozhodlo využiť viac ako
jeden program (napr. z dôvodu geografickej alebo administratívnej štruktúry). Vykonávanie
druhého piliera je medzi členskými štátmi i v rámci nich veľmi rôznorodé. Prvé analýzy
ukazujú, že členské štáty sa často rozhodli pokračovať v už prijatých opatreniach. Tri opatrenia,
ktoré sú v rámci európskej ponuky najčastejšie, sú investície do hmotného majetku (23 %
celkových verejných výdavkov), tzv. agroenvironmentálne opatrenia súvisiace s klímou (17 %)
a platby určené oblastiam s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (16 %) –
rovnaké ako v období rokov 2007 – 2013. Treba však poznamenať, že bol dosiahnutý určitý
pokrok, ako napríklad zvýšenie finančných prostriedkov na spoluprácu medzi zainteresovanými
stranami z oblasti poľnohospodárstva. Nové prvky v období, ako tematické čiastkové programy
a finančné nástroje, boli používané veľmi málo. Často sa tiež poukazovalo na administratívnu
zložitosť vykonávania druhého piliera. V septembri 2016 sa európskou konferenciou (Cork 2.0)
začalo obdobie úvah o budúcnosti druhého piliera (pozri informačný list 5.2.9).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Posledná reforma SPP bola po prvý raz prijatá v rámci riadneho legislatívneho postupu
(„spolurozhodovacieho postupu“) (pozri informačný list 5.2.3). Európsky parlament naplno
zohrával svoju úlohu spoluzákonodarcu, najmä v prípade stanovenia minimálneho prahu 30 %
investícií do životného prostredia (pozri skôr v texte) alebo určenia miery spolufinancovania
z EPFRV na 85 % v menej rozvinutých regiónoch, najvzdialenejších regiónoch a na menších
ostrovoch v Egejskom mori (Rada chcela stanoviť túto mieru na 75 %). Vďaka Parlamentu
bola maximálna suma na hektár, pokiaľ ide o platby pre oblasti s prírodnými alebo inými
osobitnými obmedzeniami stanovená na 450 EUR/ha oproti sume 300 EUR, ktorá bola uvedená
v pôvodnom návrhu Komisie (túto sumu podporila aj Rada).
Guillaume Ragonnaud

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.2.3.pdf
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