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NÁVRHY

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

A. keďže sa očakáva, že v období 2021 – 2027 politika súdržnosti prispeje 37 % k 
celkovému cieľu vyčleniť aspoň 30 % celkového rozpočtu Únie a výdavkov z nástroja 
NextGenerationEU na výdavky v oblasti klímy;

B. keďže podľa Európskeho dvora audítorov vykonávanie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 20 % do roku 2020 viedlo k väčšiemu a lepšie zameranému 
financovaniu opatrení v oblasti klímy v Európskom fonde regionálneho rozvoja a 
politike súdržnosti, ale v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a rybného 
hospodárstva nedošlo k žiadnemu významnému posunu smerom k opatreniam v oblasti 
klímy a neboli v plnej miere preskúmané všetky potenciálne možnosti financovania 
opatrení v oblasti klímy1;

C. keďže podľa odhadov pochádza 8 až 10 % všetkých emisií skleníkových plynov z 
potravinových strát a potravinového odpadu2;

1. konštatuje, že odvetvie poľnohospodárstva má strategický význam pre potravinovú 
bezpečnosť v EÚ a na celom svete a poľnohospodárske spoločenstvá sú najviac 
vystavené dôsledkom zmeny klímy. 

2. zdôrazňuje preto, že politika súdržnosti musí podporovať dôrazné zohľadňovanie 
problematiky zmeny klímy v odvetviach poľnohospodárstva a potravinárstva, 
zabezpečiť, aby všetky programy a projekty financovania EÚ boli začlenené do 
stratégií, ktoré podporujú ambiciózne ciele v oblasti klímy, zaistiť spravodlivý prechod 
na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo a posilniť kapacitu poľnohospodárov v 
oblasti udržateľného rozvoja; poznamenáva, že politika súdržnosti musí zohľadňovať 
environmentálnu, sociálnu a ekonomickú udržateľnosť a zabezpečovať klimatickú 
spravodlivosť, odstránenie chudoby a posilnenie práv pracovníkov v tomto odvetví;

3. zdôrazňuje, že predchádzanie potravinovému odpadu a potravinovým stratám a ich 
znižovanie, ako aj posilnenie miestnych štruktúr a regionálnych hodnotových reťazcov 
je nevyhnutné na zníženie všetkých emisií spojených s rastom, výrobou a prepravou;

4. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 2 Parížskej dohody sa zohľadňovanie problematiky 
zmeny klímy v poľnohospodárstve musí uplatňovať spôsobom, ktorý neohrozí výrobu 
potravín a zaručí potravinovú bezpečnosť v Európskej únii;

5. pripomína, že cieľom Európskeho zelenej dohody je chrániť, zachovávať a zveľaďovať 
prírodný kapitál Únie, ako aj chrániť zdravie a blaho občanov pred environmentálnymi 
rizikami a vplyvmi;

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_SK.pdf [Osobitná správa, 2016:  
Vynaložiť najmenej každé piate euro z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy: na tomto ambicióznom cieli sa 
pracuje, no hrozí vážne riziko, že nebude splnený, s. 7]. 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/.
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6. zdôrazňuje, že je potrebné, aby európske štrukturálne a investičné fondy boli efektívne a 
dopĺňali sa tak v boji proti zmene klímy, ako aj pri zlepšovaní kvality života vo 
vidieckych oblastiach;

7. zdôrazňuje, že efektívna živočíšna výroba môže prispieť k zníženiu emisií skleníkových 
plynov, posilneniu záchytov a zvýšeniu produktivity;

8. víta prijatý viacročný finančný rámec Únie na roky 2021 – 2027 (VFR) a nástroj 
NextGenerationEU, ktoré tvoria pevný finančný základ pre podporu politík, ktoré by 
Únii umožnili dosiahnuť cieľ minimálne 55 % zníženia emisií skleníkových plynov do 
roku 20303; 

9. zdôrazňuje, že na dosiahnutie tohto cieľa by sa nakoniec museli zvýšiť pridelené 
prostriedky z EŠIF na podporu prechodu na klimatickú neutralitu vo všetkých 
oprávnených sektoroch, ako aj zdroje EFRR vyčlenené na „ekologický, nízkouhlíkový 
cieľ“4; 

10. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa v rámci regionálnych environmentálnych stratégií 
dodržiavala zásada „nespôsobovať škodu“;

11. zdôrazňuje, že nedostatok finančných zdrojov v rozpočtoch EÚ, členských štátov a 
regiónov bude v blízkej budúcnosti čoraz výraznejší v dôsledku bezprecedentnej 
hospodárskej recesie spôsobenej opatreniami súvisiacimi s pandémiou a brexitom;

12. kladie dôraz na to, že výdavky z VFR na roky 2021 – 2027 a z nástroja 
NextGenerationEU na cieľ v oblasti klímy sú stanovené na úroveň aspoň 30 % všetkých 
výdavkov, čo znamená, že na zelenú transformáciu bude k dispozícii najmenej 
547 miliárd EUR nových finančných zdrojov EÚ;

13. zdôrazňuje význam prepojenia regionálnych environmentálnych stratégií miest a 
vidieka s ambicióznymi cieľmi v oblasti klímy, ktoré presahujú celkový cieľ dosiahnuť 
do roku 2050 klimaticky neutrálnu EÚ, so zreteľom na významný prínos 
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, pretože pôda a lesy sú 
najväčšími zásobárňami CO2 na svete a ich potenciál sa dostatočne nevyužíva; 

14. konštatuje, že uvedené ciele musia byť v súlade s celkovými cieľmi EÚ v tomto smere; 

15. zdôrazňuje, že politika súdržnosti by mala byť v súlade s cieľmi Európskej zelenej 
dohody, ako aj s jej stratégiou z „farmy na stôl“ a stratégiou biodiverzity; kladie dôraz 
na to, že regionálne environmentálne stratégie musia zaujať vyvážený prístup, v ktorom 
sa zohľadnia existujúce kompromisy medzi zmierňovaním zmeny klímy, ochranou 
biodiverzity a hospodárskymi a sociálnymi aspektmi s cieľom riešiť tieto krízy 
koordinovaným spôsobom; 

16. domnieva sa, že všetci hospodárski a sociálni aktéri by mali vykonávať ambiciózne 
politiky EÚ, ktoré by mali byť zamerané najmä na zaistenie potravinovej bezpečnosti a 

3 Pozri aj počiatočnú pozíciu Európskeho parlamentu, v ktorej sa zasadzuje za zníženie emisií skleníkových 
plynov do roku 2030 o 65 %.
4 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-
in-the-eu/file.
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zachovanie cenovej dostupnosti potravín;

17. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila úlohu biotechnológie; konštatuje, že biotechnológia 
prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy tým, že ponúka riešenia nahrádzajúce fosílne 
materiály biologickými materiálmi; poukazuje na to, že udržateľné využívanie 
poľnohospodárskej pôdy je nevyhnutné na zabezpečenie účinnosti rôznych modelov 
poľnohospodárskej výroby v ich úsilí o zmierňovanie zmeny klímy;

18. trvá na tom, že prechod ku klimatickej neutralite musí byť spravodlivý a inkluzívny 
s osobitným zameraním na občanov, ktorí žijú vo vidieckych a vzdialených oblastiach;

19. pripomína, že inovácia v oblasti šľachtenia rastlín prostredníctvom nástrojov ako 
genetická úprava má obrovský potenciál, čo sa týka vývoja odrôd s väčšou schopnosťou 
zmierňovať zmenu klímy;

20. domnieva sa, že klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo závisí od využívania 
a rozvoja nových technológií v poľnohospodárstve, najmä v prípade malých 
ekologických poľnohospodárov a výrobcov;

21. vyzýva Komisiu, aby v záujme zmiernenia zmeny klímy nesústredila svoje úsilie 
výhradne na rozvoj ekologického poľnohospodárstva, ale aby poskytla stimuly aj pre 
modely integrovanej výroby, presné poľnohospodárstvo alebo techniky ochrany pôdy;

22. vyžaduje spoľahlivé údaje, zlepšenie prístupu k informáciám a komplexnú odbornú 
prípravu pre poľnohospodárov, aby sa zjednodušila identifikácia a prijímanie najlepších 
postupov na zmiernenie zmeny klímy;

23. zdôrazňuje, že regionálne environmentálne stratégie by mali vylúčiť akýkoľvek druh 
podpory pre projekty v oblasti fosílnych palív a infraštruktúry pre fosílne plyny a mali 
by podporovať výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a efektívne využívanie zdrojov 
v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva, agrolesníctva a lesného hospodárstva 
pri súčasnom zabezpečení rovnakého zaobchádzania so všetkými potenciálnymi 
príjemcami; zdôrazňuje, že takýto krok by bol nielen prospešný v súvislosti s 
biodiverzitou a emisiami skleníkových plynov, ale mohol by tiež znížiť náklady na 
poľnohospodárske vstupy a mať pozitívny vplyv na regionálne hospodárstvo; 

24. navrhuje, aby príslušné orgány uprednostnili najudržateľnejšie možnosti s uhlíkovou 
dobou návratnosti relevantnou pre ciele EÚ v oblasti klímy, ako je veterná energia, 
energia z vĺn alebo slnečná energia, a aby projekty v oblasti bioenergie podliehali 
prísnym a vedecky aktuálnym kritériám udržateľnosti a oprávnenosti, ktoré zohľadňujú 
aj dostupnosť príslušného typu biomasy a ciele v oblasti obnovy a ochrany; 

25. zdôrazňuje, že odvetvie poľnohospodárstva má potenciál vyrábať energiu z 
obnoviteľných zdrojov, napríklad bioplyn z poľnohospodárskeho odpadu a zvyškov, 
ako je hnoj, alebo z iných zdrojov odpadu a zvyškov z potravinárskeho priemyslu, 
odpadových vôd a komunálneho odpadu; 

26. podčiarkuje význam udržiavania fosforu na poliach jeho recyklovaním, aby sa zabránilo 
znečisteniu a potrebe pridávania fosforu, a žiada, aby politika súdržnosti podporovala 
projekty zamerané na dosiahnutie tohto cieľa, najmä prostredníctvom recyklácie 
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ľudských výkalov; 

27. konštatuje, že je dôležité uvoľniť potenciál obehového hospodárstva, ktoré prispieva 
k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a podporuje udržateľnú spotrebu; zdôrazňuje 
významnú úlohu obehového biohospodárstva v boji proti zmene klímy;

28. konštatuje, že rozvoj obehového hospodárstva a biohospodárstva vytvorí viac 
pracovných miest v prvovýrobe, a zdôrazňuje, že biohospodárstvo si vyžaduje nové 
zručnosti, nové znalosti a nové odbory, ktoré treba rozvíjať a/alebo ďalej integrovať do 
odbornej prípravy a vzdelávania v tomto odvetví s cieľom riešiť spoločenské zmeny 
súvisiace s biohospodárstvom, podporiť konkurencieschopnosť, rast a vytváranie 
pracovných miest, uspokojiť potreby odvetvia a zabezpečiť lepšie zosúladenie zručností 
a pracovných miest;

29. zdôrazňuje, že výroba energie z obnoviteľných zdrojov, ako je bioplyn, poskytuje 
poľnohospodárom obrovský potenciál na zvýšenie ich klimatickej efektívnosti a 
prispieva k tomu, aby sa z udržateľného poľnohospodárstva stal stal ziskový obchodný 
model, ktorý ponúka rast a (kvalifikované) pracovné príležitosti vo vidieckych 
oblastiach; zdôrazňuje, že nevyhnutné investície sú značné a poľnohospodári preto 
potrebujú dostupné financovanie;

30. trvá na tom, že v regionálnych environmentálnych stratégiách by sa mala venovať 
osobitná pozornosť podpore nahrádzania materiálov náročných na fosílne palivá 
obnoviteľnými a biologickými materiálmi pochádzajúcimi z lesného hospodárstva a 
poľnohospodárstva, teda dvoch odvetví, v ktorých dochádza k emisiám, ale aj záchytom 
uhlíka;

31. zdôrazňuje, že na to, aby sa prispelo k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody a klimatickej 
neutrality, je potrebná koncepcia postupného ukončovania výroby energie založenej 
na fosílnych palivách pre každé odvetvie;

32. zdôrazňuje, že rozvoj politiky súdržnosti a regionálnych environmentálnych stratégií by 
si vyžadoval zosúladenie skutočných podnikateľských stimulov s cieľmi politiky 
v oblasti boja proti zmene klímy;

33. zdôrazňuje, že udržateľné obhospodarovanie lesov blízke prírode má zásadný význam 
pre nepretržité pohlcovanie skleníkových plynov z atmosféry a takisto umožňuje 
poskytovať obnoviteľné suroviny šetrné ku klíme na výrobky z dreva, v ktorých je 
uskladnený uhlík a ktoré môžu slúžiť ako náhrada fosílnych materiálov a palív; 

34. zdôrazňuje, že „trojitá úloha“ lesov (záchyt, uskladnenie a nahrádzanie) prispieva k 
zníženiu emisií uhlíka do atmosféry a zároveň zabezpečuje, aby lesy naďalej rástli 
a poskytovali mnoho ďalších služieb, a preto by mala byť neoddeliteľnou súčasťou 
regionálnych environmentálnych stratégií;

35. pripomína, že v záujme zmierňovania zmeny klímy je dôležitá relokalizácia a posilnenie 
európskej výroby potravín a krmív vrátane rastlinných bielkovín5 a úžitkových rastlín, 
ako je viacročná tráva, a podpora spotreby miestnej produkcie s cieľom skrátiť 

5 Pozri správu Komisie Rade a Európskemu parlamentu o rozvoji rastlinných bielkovín v Európskej únii.
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prepravné vzdialenosti a obmedziť odlesňovanie; poukazuje na príležitosti, ktoré 
ponúka politika súdržnosti a regionálne environmentálne stratégie na podporu tejto 
relokalizácie; 

36. zdôrazňuje pozitívny vplyv krátkych potravinových reťazcov, ktoré pomáhajú znižovať 
plytvanie potravinami; pripomína, že mestské poľnohospodárstvo obohacuje mestskú 
biodiverzitu, lepšie nakladá s odpadom prostredníctvom kompostovania v susedstve, 
zadržiava dažďovú vodu a zlepšuje kvalitu ovzdušia, a žiada, aby sa v rámci politiky 
súdržnosti posilnili domáce, susedské a územné potravinové systémy v mestách a ich 
okolí; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať udržateľné poľnohospodárske postupy, 
pomôcť malým poľnohospodárom a miestnym výrobcom získať potrebné finančné 
prostriedky a identifikovať a účinne využívať finančné nástroje dostupné na miestnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni;

37. zdôrazňuje, že trvalé trávne porasty sú v živočíšnej výrobe nevyhnutným prvkom pre 
dosiahnutie stanovených ambicióznych cieľov v oblasti klímy;

38. poukazuje na to, že lesy majú okrem sekvestrácie uhlíka priaznivý vplyv na klímu, 
atmosféru, zachovanie biodiverzity a správu vodných tokov a vodných ciest, chránia 
pôdu pred vodnou a veternou eróziou a majú ďalšie užitočné prírodné vlastnosti; 

39. domnieva sa, že finančné prostriedky politiky súdržnosti by mali slúžiť na zachovanie 
viacúčelovej úlohy lesov, zabezpečenie vhodnej rozmanitosti druhov drevín, ochranu 
a znásobenie lesného bohatstva v prospech obyvateľstva a zlepšenia životného 
prostredia;

40. zdôrazňuje, že je dôležité udržať mladých ľudí vo vidieckych oblastiach a prilákať ich 
späť s cieľom využiť ich súčasné znalosti a perspektívu v oblasti ochrany životného 
prostredia a zmeny klímy a premeniť vidiecke oblasti s demografickým problémom na 
prekvitajúce, živé a udržateľné spoločenstvá; podčiarkuje preto význam primeranej 
podpory mladých ľudí z programov politiky súdržnosti;

41. vyjadruje znepokojenie nad tým, že bude nutné pokračovať v produkcii veľkého 
množstva potravín s menej úrodnou pôdou, so znečistenou pôdou a vodou, s oveľa 
menšími rybolovnými oblasťami a za niekedy extrémnych poveternostných podmienok;

42. so znepokojením konštatuje, že pandémia COVID-19 poukázala na zraniteľnosť miest 
v prípade prerušenia zásobovania, najmä potravinami;

43. zdôrazňuje, že je absolútne nevyhnutné, aby Únia prijala politiku odolnosti proti 
účinkom zmeny klímy, najmä v poľnohospodárskej a potravinárskej oblasti; je 
presvedčený, že politika súdržnosti môže v tomto ohľade zohrávať vedúcu úlohu;

44. domnieva sa, že politika súdržnosti by mala podporovať vytváranie kratších 
dodávateľských reťazcov pre naše potravinárske systémy, najmä prostredníctvom 
relokalizácie našej poľnohospodárskej výroby; zdôrazňuje, že cieľom tejto relokalizácie 
je produkovať, spracúvať a spotrebúvať potraviny na miestnej úrovni s cieľom posilniť 
potravinovú bezpečnosť európskych regiónov, vytvoriť miestne pracovné miesta 
a výrazne znížiť našu spotrebu fosílnych zdrojov energie, a tým aj náš vplyv na klímu;
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45. domnieva sa, že v rámci politiky súdržnosti by sa mali podporovať regionálne projekty, 
ktorých cieľom je vybudovať poľnohospodárske systémy budúcnosti zamerané na 
zmiešané poľnohospodárstvo, v rámci ktorého sa kombinujú viaceré rastlinné druhy 
(zmesné kultúry), plodiny pestované na ornej pôde a stromy (agrolesníctvo), a dokonca 
aj plodiny, stromy a zvieratá (pôdoochranné poľnohospodárstvo a permakultúra); 
zdôrazňuje, že v takýchto agroekosystémoch by sa zvýšila biodiverzita a rôznorodosť, 
čím by sa znížila ich zraniteľnosť voči chorobám a narušeniu klímy;

46. naliehavo žiada, aby sa v rámci politiky súdržnosti posilnili mestské a prímestské 
poľnohospodárske systémy, a to rozvojom mestských záhrad, strešných záhrad a 
systémov mestskej permakultúry a akvapónie; zdôrazňuje však, že hoci mestské 
poľnohospodárstvo výrazne zvyšuje potravinovú bezpečnosť mestského obyvateľstva, 
vo veľkých mestách bude naďalej len doplnkom zásobovania potravinami; preto 
zdôrazňuje potrebu chrániť a podnecovať prímestské poľnohospodárstvo;

47. domnieva sa, že rozvoj mestských lesov má veľký význam pre zmiernenie dôsledkov 
globálneho otepľovania v mestách, najmä v obdobiach horúčav; zdôrazňuje, že podľa 
OSN by tienené oblasti vytvorené mestskou vegetáciou mohli znížiť potrebu 
klimatizácie o 30 %; 

48. poukazuje na to, že rozvoj obnovy rastlinného porastu v mestách môže prispieť k 
vytváraniu ostrovov biodiverzity, zmierniť znečistenie hlukom a znečistenie ovzdušia, 
obnoviť znehodnotenú pôdu, predchádzať suchám a vytvoriť významné záchyty uhlíka; 

49. zdôrazňuje však, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť vhodnú rozmanitosť druhov 
drevín vysadených v meste a uprednostniť pôvodné druhy; 

50. poukazuje tiež na obmedzenia využívania alejových stromov; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť rozmanitosť druhov drevín, ktoré by sa mali vyberať podľa toho, aké 
doplnkové úlohy majú plniť, spolu s krami, trávami a úsekmi kyprej pôdy; vyzýva 
takisto na podporu vysádzania ovocných stromov v mestách; domnieva sa, že 
z finančných prostriedkov politiky súdržnosti by sa mali podporiť projekty, ktoré 
spĺňajú tieto podmienky;

51. zdôrazňuje výhody rozvoja ekologických pasienkov v mestskom prostredí; žiada, aby sa 
z finančných prostriedkov politiky súdržnosti podporili jestvujúce projekty v tomto 
zmysle;

52. zdôrazňuje, že makroregionálne stratégie EÚ by mali pomôcť nadväzovať spoluprácu s 
cieľom riešiť regionálne problémy a problémy povodí spojené so zmierňovaním zmeny 
klímy a adaptáciou na ňu v rámci poľnohospodárstva, potravinárstva, agrolesníctva a 
lesného hospodárstva, v oblastiach ako je ochrana pred povodňami, suchami a požiarmi, 
obnova riek a zlepšenie prepojenia vodných tokov, účinné kolektívne nakladanie s 
odpadom, najmä prostredníctvom nových technológií recyklácie pri nakladaní s 
poľnohospodárskym odpadom, a to aj na účel výroby energie, zvýšenie odolnosti 
poľnohospodárskych podnikov voči bežným rizikám a rozvoj udržateľnej výroby 
potravín v EÚ a na miestnej úrovni, najmä zavedením a posilnením krátkych 
dodávateľských reťazcov, ktorých význam preukázali následky krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19; 
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53. zdôrazňuje, že environmentálne stratégie by mali v tejto súvislosti podporovať a 
dopĺňať makroregionálne stratégie EÚ; požaduje vypracovanie európskeho plánu na boj 
proti dezertifikácii a degradácii poľnohospodárskej pôdy, ktorý bude podporovaný 
makroregionálnymi stratégiami;

54. zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať zásadu partnerstva v celom plánovaní, vykonávaní 
a monitorovaní politiky súdržnosti EÚ a nadviazať silnú spoluprácu medzi regionálnymi 
a miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami a zainteresovanými stranami 
vrátane organizácií poľnohospodárov a environmentálnych MVO; zdôrazňuje, že 
v tomto procese by sa malo zohľadňovať rodové hľadisko;

55. konštatuje, že komunitné a občianske iniciatívy môžu výrazne podporiť ekologickú 
transformáciu, ako aj zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, a že miestne akčné 
skupiny a program Leader môžu byť primárnymi nástrojmi na dosiahnutie tohto cieľa; 
nabáda členské štáty a regionálne samosprávy, aby koordinovali tieto programy so 
svojimi regionálnymi environmentálnymi stratégiami;

56. zdôrazňuje, že politika súdržnosti by mala podporovať investície do vzdelávania 
a odbornej prípravy, čo miestnym orgánom, pracovníkom a podnikom pomôže 
vo väčšej miere zohľadňovať výzvy súvisiace so zmenou klímy a úlohu, ktorú môžu 
zohrávať pri zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na ňu vo svojich príslušných 
odvetviach;

57. zdôrazňuje, že je dôležité uľahčiť súčinnosť medzi politikou súdržnosti a spoločnou 
poľnohospodárskou politikou so zameraním na podporu vidieckych oblastí, ktoré sú 
mimoriadne zraniteľné voči vplyvom zmeny klímy, a zabezpečiť prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo zamerané na sociálnu a hospodársku súdržnosť; 

58. podčiarkuje význam štrukturálnych fondov pri podpore malých a stredných podnikov v 
agropotravinárskom odvetví, aby sa stali konkurencieschopnejšími a šetrnejšími 
k životnému prostrediu.

59. poukazuje na dôležitosť koncepcie inteligentných obcí pri riešení výziev pre Úniu v 
oblasti klímy a víta jej začlenenie do budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky, 
politiky súdržnosti a regionálnej politiky Únie; trvá na tom, aby členské štáty začlenili 
prístup inteligentných obcí do svojho operačného programu na vykonávanie politiky 
súdržnosti EÚ na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako aj do svojich národných 
strategických plánov SPP, čo si bude vyžadovať prípravu stratégií inteligentných obcí6 
na vnútroštátnej úrovni; vyzdvihuje úlohu prístupu Leader/miestny rozvoj vedený 
komunitou pri vykonávaní stratégií inteligentných obcí, ktoré by sa mali vo veľkej 
miere zameriavať na digitalizáciu, udržateľnosť a inovácie;

60. zdôrazňuje možnosti rozvoja a obnovy opustených priemyselných oblastí, z ktorých sa 

6 Článok 72b (pozmeňujúci návrh 513) pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú 
zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú 
financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.



PE660.319v02-00 10/13 AD\1223154SK.docx

SK

môžu vytvoriť nové priemyselné parky a podnikateľské inkubátory dekontamináciou 
pôdy a zlepšovaním životného prostredia starých priemyselných lokalít, čo zníži 
potrebu ďalšej výstavby na úkor zelených plôch a priláka spoločnosti a regionálne 
investície, a tým tiež prispeje k vytváraniu pracovných miest;

61. víta zámer Komisie predložiť stratégiu pre vidiecke oblasti a zdôrazňuje potrebu 
posilniť súčinnosť medzi rôznymi štrukturálnymi a investičnými fondmi s cieľom 
pomôcť agropotravinárskym odvetviam zlepšiť ich hospodársku odolnosť a 
environmentálnu udržateľnosť;

62. zdôrazňuje, že investície do udržateľnej zelenej infraštruktúry na miestnej a regionálnej 
úrovni prostredníctvom politiky súdržnosti EÚ sú nevyhnutné na boj proti vplyvom 
zmeny klímy na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a na zlepšenie odolnosti ľudí, 
prírody a hospodárstva voči zmene klímy;

63. podčiarkuje, že politika súdržnosti sa musí zamerať na komplexný prechod európskeho 
hospodárstva na biohospodárstvo založené na biogénnych zdrojoch 
z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;

64. poukazuje na výhody budovania stredozemského makroregiónu, najmä pokiaľ ide 
o posilnenie výroby a exportovateľnosti miestnych výrobkov;

65. zdôrazňuje význam prístupu zdola nahor k súdržnosti a regionálnemu rozvoju, v rámci 
ktorého by sa iniciatívy mali realizovať na regionálnej úrovni a/alebo na úrovni 
členských štátov;

66. kladie dôraz na to, že politika súdržnosti a regionálne environmentálne stratégie musia 
venovať osobitnú pozornosť zvýšenému využívaniu dreva z udržateľného lesného 
hospodárstva vo všetkých častiach hospodárstva (najmä v stavebníctve), pretože drevo 
má jedinečnú vlastnosť ukladať obrovské množstvo CO2, pričom nahrádza zdroje 
náročné na energiu ako oceľ a betón;

67. domnieva sa, že digitalizácia a technológie umelej inteligencie môžu viesť k 
udržateľnejšiemu a odolnejšiemu poľnohospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje, a 
tiež vytvoriť nové typy pracovných miest, ale vyžadujú si primeranú odbornú prípravu a 
vzdelávanie, ku ktorým by mali mať prístup všetci;

68. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť investície EÚ do širokopásmového pripojenia vo 
vidieckych oblastiach, aby poľnohospodári mohli integrovať digitálne technológie 
s cieľom vytvoriť presné poľnohospodárstvo, pretože to bude nevyhnutné pre ich 
ekologickú transformáciu;

69. kladie dôraz na to, že prebiehajúce poľnohospodárske postupy a iniciatívy v oblasti 
zelenej infraštruktúry v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva majú 
pozitívny vplyv na bilanciu zásob uhlíka a skleníkových plynov v členských štátoch;

70. pripomína, že súčasné politické iniciatívy EÚ musia zohľadňovať dlhodobú 
konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a záujmy malých a stredných 
podnikov;
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71. zdôrazňuje, že treba zlepšiť všetky druhy prepojenia (širokopásmové pripojenie, 
doprava atď.) vo vidieckych oblastiach cenovo dostupným, udržateľným a ekologickým 
spôsobom;

72. kladie dôraz na to, že zavádzanie politiky súdržnosti a regionálnych environmentálnych 
stratégií zameraných na zmenu klímy sa musí opierať o vedu, výskum a inovácie;  

73. zdôrazňuje, že výskum a investície do klimaticky účinných poľnohospodárskych riešení 
podporujúcich biodiverzitu by sa preto mali začleniť do regionálnych 
environmentálnych stratégií; 

74. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa z fondov politiky súdržnosti podporovalo viac 
vzdelávacích projektov, najmä v oblasti agroekologického poľnohospodárstva. 
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