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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že Európa a jej regióny potrebujú novú, silnú SPP, ktorá podporí rozvoj a 
zvýši konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu, ktorá bude vo väčšej miere 
orientovaná na trh a bude zohľadňovať verejné blaho vrátane bezpečnosti potravín, 
zachovania biodiverzity, riadneho vodného a lesného hospodárstva a trvalo udržateľného 
rozvoja vychádzajúceho zo vzdelania a znalostí, ako aj nevyhnutnej súdržnosti;

2. zdôrazňuje, že by sa mal zachovať režim priamych platieb na účely zabezpečovania 
konkurencieschopnosti, hospodárskej stability, dôstojných poľnohospodárskych príjmov a 
trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, ako aj potravinovej a 
environmentálnej bezpečnosti EÚ, a tým zabezpečovania, že iné politiky a stratégie 
vrátane stratégie Európa 2020 možno riadne realizovať; v tejto súvislosti sa domnieva, že 
je potrebné vypracovať objektívne a transparentné kritériá s cieľom zabezpečiť 
poskytovanie primeranej úrovne priamej podpory v EÚ a odstrániť doteraz používané 
kritériá využívané na vyčleňovanie finančných prostriedkov v rámci režimu priamych 
platieb;

3. domnieva sa, že v rámci SPP by sa mali vo väčšej miere zohľadňovať potenciál, problémy 
a potreby malých rodinných podnikov; zdôrazňuje potrebu diverzifikovať príjem takýchto 
podnikov a rozvinúť podnikateľské schopnosti a vytvoriť nové pracovné miesta vo 
vidieckych oblastiach;

4. poznamenáva, že potenciál regiónov a vidieckych oblastí sa neobmedzuje len na prírodné 
zdroje, ktoré im umožňujú zohrávať sociálnu a hospodársku úlohu vzhľadom na to, že 
takéto oblasti sú v prvom rade miestom, kde sa vyrábajú potraviny nevyhnutné na 
zaistenie potravinovej bezpečnosti a poskytujú kľúčové suroviny a výrobu obnoviteľnej 
energie, a zároveň sú zdrojom environmentálnych, ekologických, krajinných a 
turistických aktív a nemateriálnych aktív vrátane tradícií a kultúrnych prvkov, akým je 
kulinárske dedičstvo vo forme regionálnych výrobkov; 

5. zdôrazňuje, že súčasné pravidlá vyčleňovania prostriedkov z druhého piliera boli 
schválené na základe kritéria súdržnosti, teda rozdielnom vývoji poľnohospodárstva a 
rozvoja vidieka medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi; domnieva sa, že 
vzhľadom na skutočnosť, že tieto rozdiely stále existujú, by sa mali zachovať súčasné 
kritériá a pravidlá financovania rozvoja vidieka, najmä v kontexte rozšírenia druhého 
piliera, aby obsiahol ciele stratégie Európa 2020; zdôrazňuje, že to bude vyžadovať 
primeranú koordináciu a rozdelenie úloh medzi SPP a politiku súdržnosti.


